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1. Inleiding 

Het Streekplan Fryslân 2007 “Om de kwaliteit fan de romte” hebben Provinciale Staten 
eind 2006 vastgesteld. Met de uitvoeringsagenda voor 2007-2010 zijn wij vervolgens aan de 
slag gegaan om het Streekplan uit te voeren, samen met alle betrokken partners. Aan de 
slag met als hoofddoel een economisch sterk(er) en tegelijkertijd mooi(er) Fryslân te reali-
seren. Wij wilden hierbij als provincie, meer dan voorheen, een actieve en ontwikkelings-
gerichte rol vervullen. 
 
In de bijgevoegde notitie Stand van zaken Uitvoeringsagenda Streekplan 2007-2010, geven 
wij per thema een overzicht van de stand van zaken van de uitgevoerde acties en pro-
gramma’s. Een groot aantal van deze acties en programma’s loopt nog en de resultaten 
daarvan zijn op dit moment nog niet bekend. Bij de behandeling van onze brief van 18-5-
2010 over de tussentijdse evaluatie van het streekplan in de Commissie LLW van 8-9-2010, 
is afgesproken dat Provinciale Staten in het najaar van 2010 de Stand van zaken over de 
uitvoeringsagenda streekplan toegezonden wordt. Op basis daarvan wordt dan opnieuw 
besproken wanneer de tussentijdse evaluatie van het streekplan opgepakt zal worden.  
 
In de voorliggende uitvoeringsagenda streekplan geven wij de uitvoeringsacties en pro-
gramma’s voor de periode 2011-2014 aan. Onze inzet is gebaseerd op de reeds in gang ge-
zette acties en programma’s en de ervaringen die we daarmee tot nu toe hebben opge-
daan, zoals blijkt uit de bijgevoegde notitie Stand van zaken Uitvoeringsagenda Streekplan 
2007-2010. Daarnaast leggen wij in de uitvoering enkele nieuwe accenten op basis van 
nieuwe inzichten. 
Voor de Waddenzee loopt een afzonderlijk traject; op 22 april 2009 hebben Provinciale 
Staten ingestemd met het Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied. Ook voor de her-
ziening van het provinciale windenergiebeleid, loopt een afzonderlijk traject. Provinciale 
Staten worden hierover afzonderlijk geïnformeerd. 
 
Net als de vorige uitvoeringsagenda is ook deze uitvoeringsagenda selectief en op hoofdlij-
nen, waarbij we ook andere partijen uitnodigen om uitvoering te geven aan onderdelen 
van het Streekplan.  
Ook voor de komende periode 2011-2014 kiezen wij weer gericht voor een aantal speer-
punten. Werken aan deze speerpunten draagt bij aan de realisering van hoofddoelen van 
het Streekplan: sterke steden, een vitaal platteland, behoud en verbetering van de 
kernkwaliteiten van het landelijk gebied en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.  
Deze speerpunten zijn van provinciaal belang. Ook zien wij bij deze speerpunten een dui-
delijke meerwaarde van een actieve provinciale betrokkenheid.  
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In de uitvoeringsagenda staat wat wij gaan doen. Vandaar een “agenda” in plaats van een 
overkoepelend “programma”. De uitvoeringsactiviteiten worden vervolgens nog nader in-
gevuld via startnotities, programma’s e.d. Provinciale Staten worden hierbij op geëigende 
momenten betrokken. Door te kiezen voor een “agenda”, blijft het de komende jaren mo-
gelijk flexibel provinciale middelen en personeel in te zetten.  
 
De uitvoeringsactiviteiten die we in 2011-2014 willen gaan ondernemen, hebben wij hier-
na bij de verschillende onderdelen gearceerd en in een grijsvlak aangegeven. 
 
Deze uitvoeringsagenda wordt vastgesteld door Provinciale Staten en heeft een looptijd 
t/m 2014. Bij de tussentijdse evaluatie van het Streekplan in de vorm van een mid-term 
review, kunnen zonodig nieuwe prioriteiten worden gesteld en kan eventueel worden bij-
gestuurd in de uitvoering. In dat kader bekijken wij ook of een integrale visie op duurzame 
ontwikkeling vanwege de gevolgen van onder meer klimaatverandering, verdergaande 
ruimtelijke consequenties heeft dan waar nu al rekening mee wordt gehouden en noopt tot 
eventuele aanpassingen in beleid en uitvoering. Tevens wordt in dat kader een vooruitblik 
gegeven door de voor- en nadelen van een Provinciaal Omgevingsplan (POP) aan te geven.  
 
 

Op de Uitvoeringsagenda Streekplan 2011-2014 staan de volgende activiteiten: 
• Reguliere doorwerking naar gemeentelijk ruimtelijk beleid (zie § 2) 

o Doorwerking via de Wet ruimtelijke ordening 
o Verordening Romte Fryslân en Samenwerkingsagenda 

• Inzet van menskracht en middelen via (bestaande) programma’s en projecten (zie § 3) 
• Speerpunten specifiek vanuit het streekplan: 

o Programma ruimtelijke kwaliteit; Fryslân, op afstand de mooiste provincie van 
Nederland (zie § 4) 
- Proces 
- Fysiek 

o Wonen en werken in Fryslân (zie § 5) 
- Woningbouwprogrammering  
- Pilots landelijk wonen 
- Programmering bedrijventerreinen en kantorenterreinen 

o Gebiedsontwikkelingsprojecten (zie § 6) 
• Kwaliteitsverbetering van het bestaand stedelijk gebied (zie § 7) 

- Aanvalsplan Krimp; Beleidsagenda demografische ontwikkelingen Fryslân; 
- Aanvalsplan herstructurering naoorlogse woningvoorraad, incl. uitvoering van het 
100.000 woningenplan; 
- Aanvalsplan herstructurering en revitalisering bedrijventerreinen. 

• Tussentijdse evaluatie Streekplan, incl. monitoring Streekplan (zie § 8) 
• Overige uitvoeringsactiviteiten (zie § 9) 
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2. Reguliere doorwerking naar gemeentelijk ruimtelijk beleid 

Veel onderdelen uit het streekplan worden gerealiseerd op gemeentelijk niveau en kunnen 
prima uitgevoerd worden zonder actieve provinciale betrokkenheid, volgens de sturingsfi-
losofie “lokaal wat kan, provinciaal wat moet”. Het is daarom van groot belang om in een 
zo vroeg mogelijk stadium met gemeenten te overleggen en om meer dan voorheen het 
werken aan verhoging van de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân krachtig te stimuleren. Wij 
zijn van mening dat vooral via goede relaties met onze partners, met oog voor ieders rol 
en verantwoordelijkheid, een goede doorwerking van de provinciale ruimtelijke doelen 
naar lokaal niveau mogelijk is. 
 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven de pro-
vincie de mogelijkheid om naar keuze de volgende instrumenten in te zetten voor de 
doorwerking van haar ruimtelijk beleid: 
1. ontwikkelingsgerichte sturing vooraf, door vooroverleg over (ontwerp)structuurvisies, 

(ontwerp)bestemmingsplannen en projectbesluiten, en via provinciale verordening en 
proactieve aanwijzing; 

2. interventie-instrumentarium, zoals het indienen van zienswijzen en het geven van een 
reactieve aanwijzing; 

3. inpassingsinstrumentarium, zoals het provinciale projectbesluit, het provinciale inpas-
singsplan en de regeling voor coördinatie van meerdere vergunningen en besluiten (co-
ordinatieregeling).  

 
Ad 1. Ontwikkelingsgerichte sturing vooraf  
Volgens doel en strekking van de Wro, werken wij volgens het principe van ‘ontwikkelings-
gerichte advisering’. Dit betekent proactieve sturing vooraf via vroegtijdig vooroverleg, 
waarbij we de gemeenten ondersteunen om de doelen van het streekplan goed door te 
laten werken in gemeentelijke structuurvisies, bestemmingsplannen en projectbesluiten. 
Gemeenten en initiatiefnemers worden uitgenodigd om in een zo vroeg mogelijk stadium 
de provincie te betrekken bij de planvorming. Tegelijkertijd hanteren wij een terughou-
dende wijze van toetsing van gemeentelijke plannen, beperkt tot de provinciale belangen. 
De verantwoordelijkheid voor de rechtszekerheid van plannen en de goede ruimtelijke or-
dening ligt, behoudens wanneer het gaat om provinciale belangen, bij de gemeente. 
Deze proactieve, ontwikkelingsgerichte advisering in relatie tot het gemeentelijk ruimte-
lijk beleid willen we de komende jaren voortzetten.  
 
In 2008 hebben de gemeenten een handreiking ‘inwerkingtreding nieuwe Wro’ ontvangen 
met daarin een afbakening van plannen die aan de provincie moeten worden toegezonden 
omdat deze provinciale belangen kunnen bevatten.  
Voor de doorwerking van een aantal provinciale belangen in gemeentelijke ruimtelijke 
plannen, is door ons de Verordening Romte Fryslân opgesteld. Als voorbereiding hebben wij 
een selectie gemaakt van ca. 225 beleidsuitspraken uit het streekplan c.a. - die gezamen-
lijk het provinciale belang weergeven – naar ca. 70 beleidsuitspraken waarvan wij borging 
in de verordening nodig vinden. Daarnaast bevat de verordening enkele onderwerpen die 
de provincies op grond van de (ontwerp) AMvB Ruimte in hun verordeningen moeten opne-
men. De verordening is beleidsneutraal en bevat geen nieuw beleid. De ontwerp Verorde-
ning Romte Fryslân hebben wij eind september 2010 vastgesteld en ligt ter inzage t/m 22-
11-2010. Het streven is dat Provinciale Staten begin 2011 de verordening vaststellen. De 
verordening biedt dan: 
- Duidelijkheid en transparantie vooraf over de provinciale belangen; 
- Borging van de provinciale ruimtelijke belangen; 
- Een informatiebron/ quick handguide van het streekplan; 
- Een helder kader voor werkafspraken en voortgang van planvorming van gemeenten. 
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In 2011-2014 geven wij toepassing aan de Verordening Romte Fryslân via het spoor van 
advisering, overleg, beoordeling en waar wenselijk afwijking en ontheffing m.b.t. ge-
meentelijke ruimtelijke plannen en projectbesluiten. Wij verwachten dat de verordening 
ertoe leidt, dat de helderheid en transparantie van het provinciale beleid t.b.v. de ge-
meentelijke planvorming vooraf toenemen. Samen met gemeenten willen we bekijken in 
hoeverre en op welke wijze dit consequenties heeft voor de toezending en beoordeling 
van gemeentelijke ruimtelijke plannen, mede in relatie tot de handreiking ‘inwerkingtre-
ding nieuwe Wro’.  
De verordening zal regelmatig (partieel) worden aangepast indien nieuwe beleidsinzich-
ten, nieuwe ontwikkelingen of nieuwe rijksregels dit noodzakelijk maken.  
    
Met de VFG is overeengekomen om naast de verordening te werken met een (planologi-
sche) Samenwerkingsagenda. Daarin worden bestuurlijke afspraken gemaakt over onder-
werpen waar provinciale en gemeentelijke belangen parallel lopen. Dit past in het twee 
sporenbeleid dat Provinciale Staten voor ogen staat: 
- Enerzijds heldere, transparante borging van provinciale belangen in de verordening; 
- Anderzijds ontwikkelinggerichte samenwerking gebaseerd op gezamenlijke belangen in 

een op te stellen Samenwerkingsagenda.  
In de Samenwerkingsagenda wordt bepaald over welke provinciale belangen uit het Streek-
plan bestuurlijke afspraken over de doorwerking gemaakt kunnen worden. Wanneer pro-
vinciale belangen via bestuurlijke afspraken zijn geborgd, kan de verordening terugtreden 
of zich beperken tot een procesmatige bepaling.  
Momenteel staan de volgende onderwerpen op de Samenwerkingsagenda: afspraken over 
woningbouw, bedrijventerreinen en kantoren, de kwaliteitsaspecten m.b.t. landschap, 
cultuurhistorie en archeologie, en agrarische schaalvergroting.  
In 2011 en volgende jaren geven wij aan deze onderwerpen van de Samenwerkingsagenda 
samen met gemeenten verder invulling en uitvoering. De Samenwerkingsagenda zal in 
2011 aan Provinciale Staten worden voorgelegd.  
 
Ad 2. Interventie-instrumentarium 
Het aantal zienswijzen dat wij bij gemeenten hebben ingediend, is in 2010 t.o.v. 2009 en 
2008 afgenomen. Dit is een signaal dat de doorwerking van het provinciale beleid goed 
verloopt. De werkwijze van de nieuwe Wro is in dat opzicht ook een leerproces. Wij hopen 
en verwachten dat het aantal zienswijzen ook in de toekomst beperkt kan blijven.  
Indien het vooroverleg echter niet leidt tot voldoende doorwerking van provinciale belan-
gen in het ontwerpbestemmingsplan of –projectbesluit, zullen wij een zienswijze indienen 
bij de gemeenteraad. Indien vervolgens bij de vaststelling door de gemeenteraad of door 
het college van b en w ook hiermee onvoldoende rekening wordt gehouden, zullen wij na 
afweging van de betrokken belangen zonodig een reactieve aanwijzing geven waardoor het 
desbetreffende bestemmingsplan(deel) of projectbesluit niet in werking treedt. Leidend 
hierbij zal primair de nieuwe provinciale verordening Romte Fryslân zijn. 
 
Een aantal ingediende zienswijzen heeft betrekking op terugkerende punten als het onvol-
doende rekening houden met archeologie en waarborgen voor landschappelijke inpassing.  
Over deze terugkerende punten willen we met gemeenten werkafspraken maken in het 
kader van de Samenwerkingsagenda, zodat het aantal zienswijzen verder kan worden be-
perkt. 
 
Ad 3. Inpassingsinstrumentarium 
Bij majeure provinciale projecten zien wij de vaststelling van een provinciaal projectbe-
sluit en/of inpassingsplan en de toepassing van de coördinatieregeling, als te overwegen 
opties. Voor de Centrale As is een provinciaal inpassingsplan door Provinciale Staten vast-
gesteld. Voor de opwaardering van de N381 brengen wij in 2011 een provinciaal inpas-
singsplan verder in procedure.  
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3. Bestaande programma’s en projecten 

Naast het Streekplan zijn er meerdere bestaande provinciale beleids- en uitvoeringskaders 
op grond waarvan projecten worden gerealiseerd, zoals het provinciaal verkeer- en ver-
voerplan, het provinciaal milieubeleidsplan, het provinciaal waterhuishoudingplan, de nota 
recreatie en toerisme, het provinciaal plattelânsbelied, de invulling van de ecologische 
hoofdstructuur (EHS), het werkplan weidevogels, de doorontwikkeling van de cultuurhisto-
rische kaart (CHK), de uitvoeringsnota Sinnich en Sunich, de Strategische Agenda Noord 
Nederland van het Samenwerkingverband Noord Nederland, Het Friese Merenproject (2e 
fase), het convenant A7-zone en het werkplan Westergozone, en het stadsconvenant 
Leeuwarden. Met deze kaders, waarvoor zowel provinciale, rijks- als Europese middelen 
worden ingezet, worden tevens doelen van het nieuwe streekplan gerealiseerd.  
Onze extra inzet vanuit het Streekplan bij de invulling en uitvoering van deze beleids- en 
uitvoeringskaders, zal gecontinueerd worden en met name gericht zijn op het vergroten 
van de ruimtelijke kwaliteit. 
 
Op dit moment zijn er nog uitvoeringsplannen per beleidsterrein, zoals de uitvoeringsagen-
da streekplan en het jaarlijkse uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Met het oog op 
een geïntegreerde uitvoering van het fysieke omgevingsbeleid, willen wij de komende 
periode invulling gaan geven aan een integratie van deze uitvoeringsplannen.  
Integratie van de onderliggende beleidskaders is daarvoor niet meteen noodzakelijk, maar 
dit kan wel een stevige basis geven voor geïntegreerde uitvoeringsplannen. Bij de tussen-
tijdse evaluatie van het Streekplan brengen wij de voor- en nadelen van een Provinciaal 
Omgevingsplan in beeld (zie hierna).  
 
Sinds 2007 zijn de rijks- respectievelijk provinciale middelen voor het platteland gebun-
deld in het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en het Frysk Ynfesteringsbudsjet 
Lândelik Gebiet (FYLG). De programmering van deze gelden vindt plaats via het Provinciaal 
Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (PMJP). Voor kwaliteitsverbeteringen in het stede-
lijke gebied vindt programmering van rijksgeld en provinciaal geld plaats in het Investe-
ringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). 
In 2011 onderzoeken wij de mogelijkheden om de rijks- en provinciale middelen voor kwa-
liteitsverbetering van het bestaand stedelijk gebied verder te bundelen tot bij voorkeur 
één stimuleringsregeling kwaliteitsverbetering stedelijk gebied. Onderdeel 7 gaat hier 
verder op in.  
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4. Speerpunt: Programma ruimtelijke kwaliteit 

 
Ruimtelijke kwaliteit is een speerpunt in het Streekplan. Het doel van het programma 
ruimtelijke kwaliteit is Fryslân zichtbaar mooier te maken: ‘Fryslân op afstand de mooiste 
provincie van Nederland’. Uitgangspunt is dat bij nieuwe ontwikkelingen bewust wordt 
omgegaan met bestaande waarden en kwaliteiten. Het is vooral een manier van werken, 
waarbij niet enkel naar de ruimtelijke ontwikkeling sec wordt gekeken, maar waarbij de 
ruimtelijke ontwikkeling in de bredere context van z’n omgeving en in de tijd wordt ge-
plaatst. Dit betekent behoud, maar ook ontwikkeling en versterking van die waarden en 
het toevoegen van nieuwe waarden en kwaliteiten. De ambitie van het programma is om, 
samen met anderen, te werken aan een mooier en duurzamer Fryslân. Daarbij zien wij 
ontwikkelingen als kansen om het karakter en de identiteit van het Friese landschap en de 
dorpen en de steden te versterken. Om deze ambitie en doelen te realiseren, zullen we 
ons de komende drie jaar richten op het aanjagen van de ruimtelijke kwaliteit door pro-
cesmaatregelen en (in mindere mate) door fysieke maatregelen. 
Het streekplanbudget zal volgens de begroting 2011 de komende jaren afnemen. Mede 
gelet hierop, wordt het resterende budget voor de uitvoering van het streekplan de ko-
mende jaren voornamelijk ingezet voor het aanjagen van ruimtelijke kwaliteit (proces-
maatregelen) en in veel mindere mate voor fysieke maatregelen.  
 

Procesgerichte maatregelen 
Er valt veel en structureel winst te behalen in de verbetering van het proces om de ruimte-
lijke kwaliteit aantoonbaar te verhogen. 
 

� Vervolg Atelier Fryslân voor een periode van 2 jaar 
Atelier Fryslân is een externe en onafhankelijke werkplaats voor ruimtelijke kwali-
teit, die gevraagd en ongevraagd aan provincie en andere partijen adviseert over 
concrete onderwerpen en projecten omtrent ruimtelijke kwaliteit. Het atelier heeft 
een inspirerende en stimulerende functie. Het atelier is in eerste instantie ingesteld 
voor de periode 2008-2010. Op basis van de uitkomsten van het evaluatieonderzoek, 
hebben wij in juli 2010 besloten om Atelier Fryslân nog 2 jaar voort te zetten: tot 
oktober 2012. Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat Atelier Fryslân een extra impuls 
geeft aan de ruimtelijke kwaliteit en structureel bijdraagt aan de verhoging van (de 
bewustwording over) de ruimtelijke kwaliteit.  
Om de komende twee jaar positieve effecten te kunnen oogsten en de resultaten 
structureel te verankeren in de Friese samenleving, zal het atelier zich in deze pe-
riode meer gaan richten op samenwerking met partijen en op overdracht van ken-
nis en gedachtegoed naar bestaande structuren en organisaties. Het werkprogram-
ma wordt jaarlijks, na advies van de Atelierraad onder leiding van de Commissaris 
van de Koningin, door ons vastgesteld. 

 
� Provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam: versterking provinciale adviesrol bij concrete 

projecten en interne adviesrol bij provinciale projecten 
In het Streekplan kondigen we aan meer ontwikkelingsgericht te gaan werken en 
geregeld bij gemeenten aan te schuiven voor vroegtijdige advisering bij planvor-
ming over o.a. ruimtelijke kwaliteit. Wij zien een toename van het aantal aanvra-
gen van lokale partijen om provinciaal advies. Daarnaast wordt in toenemende ma-
te vanuit de provinciale organisatie een beroep gedaan op vroegtijdige advisering 
omtrent ruimtelijke kwaliteit bij provinciale projecten. Daarbij gaat het veelal om 
projecten waarin de provincie opdrachtgever is en dus een voorbeeldfunctie ver-
vult, zoals bij infrastructurele projecten en het Friese Merenproject.  
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Vanuit verschillende vakdisciplines, te weten landschap, stedenbouwkunde, cul-
tuurhistorie, en archeologie, wordt sinds eind 2008 samengewerkt in het provinciaal 
ruimtelijk kwaliteitsteam. Het team adviseert integraal en pro-actief over gemeen-
telijke plannen en projecten en over provinciale plannen en projecten, zoals ge-
biedsontwikkeling en infrastructuur. De advisering vindt plaats binnen de bestaande 
beleidskaders. 
Om onze rol als ruimtelijk kwaliteitsadviseur te kunnen waarmaken, hebben we in 
het kader van de uitvoering van het Streekplan kennis en expertise op het terrein 
van stedenbouw en landschap ingezet. Dit heeft deels plaatsgevonden via tijdelijke 
extra inzet vanuit de provinciale dienst (gefinancierd uit het streekplanbudget).  
Ook voor de komende jaren zal de inzet van kennis en expertise vanuit de vakge-
bieden stedenbouw en landschap noodzakelijk zijn. In de praktijk blijkt dat deze 
disciplines in het kwaliteitsteam niet gemist kunnen worden, omdat veel ontwikke-
lingen plaatsvinden in de rand van kernen en in onbebouwd gebied. Daarbij vullen 
de disciplines elkaar goed aan. Daarnaast is de inzet van een procescoördinator 
noodzakelijk, om de grote diversiteit aan adviesvragen te stroomlijnen en naar 
adequate adviestrajecten te geleiden. 
 
De advisering en ondersteuning door het provinciale kwaliteitsteam hebben de ko-
mende jaren betrekking op actuele provinciale en gemeentelijke projecten. Dit 
zijn onder meer het project Afsluitdijk, de masterplannen waterfronten van het 
Fries Merenproject, de pilots landgoederen en landelijke woonclusters, de Centrale 
As, de N 381, de N 359, de Westelijke rondweg Dokkum, het knooppunt Joure, 
windenergie in het kader van nieuw windbeleid, herkenbaarheid OV-haltes, de Del-
taprogramma`s, en de Cultuurhistorische Kaart II (CHK II) waaronder de Atlas Frie-
se dorpen en steden.  
 
Daarnaast zal de advisering zich richten op de volgende thema’s: 
 
1. Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit  
De provinciale ambities op het gebied van duurzame energie en duurzaamheid heb-
ben in veel gevallen raakvlakken met de ambities op het terrein van ruimtelijke 
kwaliteit. Dit vraagt om afstemming en het ontwikkelen van visie. Bijvoorbeeld: 
een onderzoek naar de haalbaarheid en verantwoorde landschappelijke inpassing 
van grootschalige toepassing van zonnepanelen en zonnecollectoren, en inbreng van 
ruimtelijke kwaliteit bij het zoeken naar verantwoorde windturbineopstellingen in 
de provincie. 
2. Krimp en kansen voor ruimtelijke kwaliteit 
Veel delen van Fryslân hebben te maken of zullen te maken krijgen met de gevol-
gen van een afnemende bevolkingsontwikkeling. Naast bedreigingen (verpaupering, 
leegtand) biedt dit ook kansen voor ruimtelijke kwaliteit (herstructurering/ trans-
formatie, extensivering en landschapsontwikkeling). Vanuit onze regie- en aanjaag-
rol in het kader van de Beleidsagenda demografische ontwikkelingen Fryslân, zullen 
wij hierover adviseren en een visie ontwikkelen. Gemeenten worden op die manier 
ondersteund en gestimuleerd om kansen voor steden en dorpen te benutten. 
Hiervoor zal onder andere de koppeling met de CHK II, met name als het gaat om 
de wederopbouwwaardering, van grote waarde zijn. 
3. Erfgoedparels in Fryslân 
Vanuit de CHK en het project Grutsk, groeit de kennis over de cultuurhistorisch 
waardevolle locaties in Fryslân.  
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Tegelijkertijd zien we dat veel van deze locaties met waardevol industrieel erfgoed 
(incl. de situering in hun omgeving), en bijvoorbeeld (voormalige) agrarische be-
bouwing en erven, in onbruik zijn, leeg staan en verpauperen. Een actievere pro-
vinciale rol kan ertoe bijdragen dat op grotere schaal locaties worden aangepakt en 
herontwikkeld. Dit vindt plaats binnen de kaders van de provinciale Nota Erfgoed. 
De expertise van het kwaliteitsteam zal worden ingezet om de meest waardevolle 
locaties te inventariseren, te waarderen en om voor de erfgoedparels een visie en 
voorstel te ontwikkelen.  
4. Recreatie 
Veel recreatieve ontwikkelingen m.b.t. havens, campings, recreatieparken en golf-
terreinen hebben consequenties voor de ruimtelijke kwaliteit. Het Streekplan zet er 
op in dat versterking van recreatieve functies gelijktijdig wordt gecombineerd met 
versterking van landschappelijke kernkwaliteiten; dit is tevens in het belang van de 
recreatie als nieuwe, kansrijke economische motor. Dit vergt een actieve opstel-
ling, integrale advisering en ondersteuning met kennis/ervaringen. In het Fries Me-
renproject geven wij met de uitwerking van waterfronten en toegangspoorten al in-
vulling gegeven aan deze kwaliteitsopgave.   
5. Dorpsranden 
Als gevolg van de demografische ontwikkelingen (krimp), gaat het bij uitbreiding 
van dorpen - of het nu om woningbouw of om bedrijventerreinen gaat - in hoofd-
zaak om afronding. De beleving van het landschap wordt mede bepaald door dorps-
silhouetten en dorpsranden. Dit vraagt om een integrale visie op verschillende 
dorpsranden in verschillende landschapstypen. Wij ondersteunen de ontwikkeling 
daarvan met onze kennis en ervaringen, en maken daarbij een koppeling met de 
wederopbouwwaardering van de CHK II en de Atlas van de Friese dorpen en steden. 
6. Grutsk, werkboek landschap. 
In het werkboek landschap, met daarin opgenomen de cultuurhistorische waarden 
en de karakteristieken van de onderscheiden dorpsvormen, zijn verschillende land-
schapstypen geïnventariseerd en verbeeld in kaartmateriaal. Dit om te informeren 
en te inspireren bij planvorming. De kaarten zijn als onderbouwing bij de Verorde-
ning Romte Fryslân toegevoegd. Om de inventarisatie van landschapstypen optimaal 
in te kunnen zetten bij ruimtelijke afwegingen, is een vertaling naar beleid en mid-
delen een volgende stap.  
7. Goede voorbeeldenbank 
Goede voorbeelden en handreikingen, zowel gedrukt als digitaal. Deze zullen be-
trekking hebben op de grote actuele onderwerpen en bovengenoemde thema`s. 
 
Tenslotte: vanwege de hoge dynamiek kan een verschuiving van thema’ s optreden. 
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� Implementatie werkwijze De Nije Pleats  
Het provinciale project De Nije Pleats is gericht op vroegtijdige, integrale advise-
ring en begeleiding van agrariërs met plannen voor schaalvergroting. Doel is winst 
voor de boer en winst voor de inpassing van het boerenerf in het landschap. Het 
project is begeleid door een extern projectteam. In 2009 zijn een Advies- en een 
Werkboek opgeleverd (De Nije Pleats1). Met de nieuwe werkwijze is in 2010 erva-
ring opgedaan door het uitvoeren van een aantal pilots (De Nije Pleats2). De pilots 
zijn geëvalueerd in een eindverslag. Hierover hebben wij standpunten ingenomen in 
onze brief van 14-9-2010 aan Provinciale Staten. De volgende fase is gericht op im-
plementatie van de werkwijze van De Nije Pleats door gemeenten.  
Tot eind 2011 ondersteunen en begeleiden wij deze implementatie, zowel inhoude-
lijk/organisatorisch als financieel. In onze brief aan Provinciale Staten van 14-9-
2010 hebben wij de te ondernemen acties aangegeven. Financiële ondersteuning 
zal plaatsvinden vanuit het streekplanbudget en het Fylg-budget t.b.v. duurzame 
landbouw en ruimtelijke kwaliteit. In de overgangsfase naar een definitieve uit-
voeringsorganisatie, blijft het projectteam De Nije Pleats nieuwe plannen voor 
agrarische bebouwing begeleiden om continuïteit in de nieuwe werkwijze te kun-
nen houden. Daarnaast maken wij in het kader van de Samenwerkingsagenda af-
spraken met gemeenten over de inpassing van de meer beperkte vormen van agra-
rische schaalvergroting volgens de methode van De Nije Pleats.  
Na 2011 zijn primair de gemeenten verantwoordelijk voor verdere implementatie 
van De Nije Pleats. 

 
� Binnen het kader van de provinciale landbouwagenda 2011-2013 houden wij de 

ontwikkelingen in de intensieve veehouderij en de zeer grootschalige melkveehou-
derij tegen het licht, evenals de lichtemissie van stallen. Met name de gevolgen 
van niet grondgebonden veehouderijen vormen hierbij een aandachtspunt.    

 
� Afstemmen, stimuleren, inspireren 

In het kader van de Samenwerkingsagenda maken wij met gemeenten concrete af-
spraken over het betrekken en regelen van landschappelijke, cultuurhistorische en 
archeologische aspecten in gemeentelijke ruimtelijke plannen. 
In 2010 is voor de eerste maal de Anita Andriesen prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 
uitgereikt aan de gemeente Ferwerderadiel. In het voorjaar van 2011 vindt de pu-
blieksmanifestatie rondom de pilots plaats. De Anita Andriesenprijs wordt twee-
jaarlijks uitgereikt voor de duur van het Streekplan. De volgende uitreiking is in 
2013. Voorts worden de volgende activiteiten geïnitieerd of (financieel) onder-
steund: enthousiasmeren van partijen, uitdragen van goede voorbeelden, stimule-
ren door cursussen ruimtelijke kwaliteit voor provincie- en gemeenteambtenaren, 
jaarlijks excursie voor ambtenaren, wethouders, raads- en statenleden, publica-
ties, website, e.d. 

 

Fysieke maatregelen 
Naast procesmaatregelen willen wij investeren in verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 
in concrete projecten d.m.v. inhoudelijke ondersteuning (inzet van deskundigheid) en 
overdracht/ implementatie van kennis en ervaringen. Omdat het streekplanbudget de ko-
mende jaren afneemt, zullen de mogelijkheden voor financiële ondersteuning van concrete 
projecten zeer beperkt zijn en zich richten op pilots. 
 

� Project bedrijventerreinen in het landschap 
Het project is gericht op het realiseren van meer ruimtelijke kwaliteit bij de inpas-
sing, uitbreiding of herstructurering van bedrijventerreinen. Het resultaat moet 
bijdragen aan het herstel en/of de versterking van de identiteit van stads- en 
dorpsranden.  
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Wij ontwikkelen onder meer een handreiking met daarin, in navolging van de uit-
gevoerde pilots en praktijkvoorbeelden, handvatten en bouwstenen die andere 
steden en dorpen kunnen gebruiken voor een goede landschappelijke inpassing van 
bedrijventerreinen. De fysieke uitvoering van projecten zullen andere partijen ter 
hand moeten nemen. Indien op basis van beoordeling van de pilots verdere (finan-
ciële) stimulansen voor de landschappelijke inpassing van bedrijventerreinen nodig 
blijken te zijn, dan zullen wij hierover nog afzonderlijk besluiten en zonodig af-
zonderlijke voorstellen aan Provinciale Staten doen.              
 

� (Financiële) stimulans kennis- en innovatieprojecten duurzame landbouw en ruim-
telijke kwaliteit,  
Mede in het kader van de nieuwe provinciale landbouwagenda 2011-2013, stimule-
ren wij kennis- en innovatieprojecten die bijdragen aan duurzame landbouw en 
ruimtelijke kwaliteit. Een voorbeeld hiervan zijn projecten gericht op optimale 
verlichting en beperking van lichtemissie van stallen en glastuinbouw, en op toe-
passing van landschapsmaïs. Ook zullen wij de inpassingsvraag voor vergistingsin-
stallaties in het landschap en/of het agrarisch bedrijf mee vormgeven. 
 

� Bijdrage aan verhoging van de ruimtelijke kwaliteit bij concrete projecten  
Hiermee wordt ingespeeld op actuele concrete ontwikkelingen.  
Waar wenselijk en mogelijk ondersteunen wij concrete projecten die daadwerkelijk 
bijdragen aan verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. Omdat de middelen vanuit 
het streekplanbudget hiervoor de komende jaren zeer beperkt zijn, zullen wij 
hierin zeer selectief zijn en alleen bijdragen in proceskosten. 
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5. Speerpunt: Wonen en werken in Fryslân 

 

Een voldoende en gevarieerd aanbod van woningen en bedrijvigheid voor iedereen is van 
belang, evenals het voorkomen van leegstand en verpaupering. Wij stimuleren conform het 
Streekplan provinciebreed een evenwichtige ontwikkeling van de woningvoorraad en zor-
gen voor afstemming van de woningtoename op de bevolkingsontwikkeling. In ons woonbe-
leid leggen wij een accent op: 
- realisering van de woningbouwtaakstellingen voor de stedelijke bundelingsgebieden en 

opvang van de lokale woningbehoefte op het platteland mét ruimtelijke kwaliteit; 
- voldoende betaalbare en levensloopbestendige woningen in het lagere en het midden-

segment, zowel in de huur- als in de koopsector; 
- energiezuinige woningen, o.a. via stimulering d.m.v. het 100.000 woningenplan; 
- bevordering van de doorstroming en van herstructurering van woningen/woonomgeving; 
- de huisvesting van doelgroepen, waaronder starters, ouderen, gehandicapten en sta-

tushouders.  
In de komende periode ondernemen wij de volgende acties: 
 
Woningbouwprogrammering 
In 2009 en 2010 zijn regionale woningbouwafspraken gemaakt met gemeenten voor de pe-
riode 2008 tot 2016. Rekening is gehouden met een afnemende bevolkingsontwikkeling en 
met de ruimtelijke doelstellingen uit het streekplan (o.a. bundeling en concentratie, 
evenwichtige regionale verdeling, inbreiding voor uitbreiding). Voor de Waddeneilanden 
wordt in 2010-2011 een afzonderlijk traject gevolgd.  
Gemeenten verwerken vervolgens de woningbouwafspraken in een gemeentelijk Woonplan 
of Woonvisie. Wij zullen de gemeenten hierin de komende periode ondersteunen en de 
woonplannen beoordelen. Hierbij stimuleren wij dat gemeenten woonplannen/ woonvisies 
in regionaal verband opstellen. In 2011 evalueren wij de uitvoering van de woningbouwaf-
spraken, waarbij de recente bevolkingsprognose (2009) en de uitkomsten van de Beleids-
agenda demografische ontwikkeling betrokken worden. Indien er vervolgens aanleiding is 
om de woningbouwafspraken bij te stellen, ook met het oog op de periode na 2016, dan 
overleggen wij hierover met partijen. 
 
Pilots landelijk wonen 
Om te kijken welke mogelijkheden er zijn om meer mensen uit andere provincies naar 
Fryslân te laten verhuizen, biedt het Streekplan de ruimte om pilots landelijk wonen 
(landgoederen en landelijke woonclusters) te ontwikkelen. Er is ruimte voor: 
- 7 landelijke woonclusters (3 in Noord Fryslân en 4 in Zuid Fryslân); een landelijke 

wooncluster is een min of meer afzonderlijke ruimtelijke en functionele eenheid met 
ca. 20 tot 50 wooneenheden per cluster bij een bestaande kern > 1500–2000 inwoners; 

- 10 nieuwe landgoederen (2 in elk van de stedelijke  bundelingsgebieden Leeuwarden, 
Drachten, Heerenveen/Joure en Sneek, en 1 in elk van de stedelijke bundelingsgebie-
den Harlingen/Franeker en Dokkum); een landgoed is een ruimtelijke en functionele 
eenheid met één hoofdgebouw van allure (met maximaal 10 wooneenheden) op een 
terrein van meer dan 10 ha. waarvan meer dan 90% openbaar toegankelijk is.  

Een bijkomende doelstelling is om nieuwe (landelijke) woonvormen optimaal in te zetten 
voor ruimtelijke kwaliteitsverbetering op het gebied van landschap, natuur, water en re-
creatie, en specifiek voor aantrekkelijker overgangen tussen stad en platteland. 
 
Gemeenten zijn aan zet voor het indienen en ontwikkelen van pilots. Gemeenten hebben 
in totaal 20 planideeën voor pilots landelijk wonen ingediend (8 landgoederen en 12 lande-
lijke woonclusters). Wij hebben op dit moment 10 pilots geselecteerd (5 landgoederen en 5 
landelijke woonclusters; één van deze landelijke woonclusters is ingetrokken). Twee plan-
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ideeën die genomineerd zijn, hebben nog uitstel voor uitwerking van de planideeën. Van 3 
planideeën die genomineerd waren, hebben we geen verdere uitwerking ontvangen.  
Voor de geselecteerde pilots wordt €25.000 per pilot beschikbaar gesteld uit het streek-
planbudget voor plankosten, ter verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. 
De komende periode beoordelen en begeleiden wij de geselecteerde en genomineerde 
pilots verder aan de hand van de criteria in het Streekplan. De lopende pilots kunnen ge-
durende de looptijd van het streekplan (2016) planologisch uitgewerkt en vervolgens uit-
gevoerd worden. Samen met gemeenten en initiatiefnemers gaan wij de wenselijkheid na 
van een gezamenlijke promotie van de pilots landelijk wonen. Gelet op de marktsituatie 
en de ervaringen met de ingediende pilots (zie de bijgevoegde notitie Stand van zaken 
Uitvoeringsagenda streekplan 2007-2010), zien wij geen aanleiding om een nieuwe ronde 
open te stellen voor het indienen van nieuwe pilots. 
 
Programmering bedrijventerreinen en kantorenterreinen 
Vanwege de afnemende behoeften aan nieuwe bedrijven- en kantorenterreinen en de kwa-
liteitstekorten en leegstand op bestaande bedrijven- en kantorenterreinen, wordt regiona-
le afstemming over ontwikkeling van bedrijven- en kantorenterreinen steeds belangrijker. 
 
Wij streven ernaar dat begin 2011 met gemeenten regionale afspraken zijn gemaakt over 
de ontwikkeling van bedrijventerreinen.  
Vervolgens zullen wij de vertaling van de regionale afspraken over bedrijventerreinen in 
gemeentelijke bedrijventerreinenplannen, coördineren, faciliteren en beoordelen.  
Deze afspraken worden nauw afgestemd op de benodigde herstructurering van bestaande 
bedrijventerreinen (zie onderdeel 7). 
Samen met gemeenten monitoren we vervolgens ontwikkelingen. Afspraken hierover wor-
den in het kader van gemeentelijke bedrijventerreinenplannen gemaakt.  
 
Met de gemeente Heerenveen hebben wij bilaterale afspraken gemaakt over de ontwikke-
ling van kantoren.  
Met de gemeenten Smallingerland, Sneek en Leeuwarden maken wij bilaterale afspraken 
over het kantorenprogramma op basis van een monitoring van de ontwikkelingen. 
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6. Speerpunt: Gebiedsontwikkelingsprojecten 

 
Algemeen 
Met gebiedsontwikkeling wordt ingespeeld op de kwaliteiten en mogelijkheden die zich in 
een gebied voordoen. Doel is het verbeteren van de leefkwaliteit, de ruimtelijke kwaliteit 
en de functionaliteit van een gebied. Via een samenhangende inzet van meerdere instru-
menten, (financiële) verevening, samenwerking met betrokkenen in de streek en op basis 
van maatwerk per gebied, worden win-win situaties en integrale oplossingen bereikt.  
‘Gebiedsgericht werken’ zullen wij de komende periode continueren en waar nodig inten-
siveren, binnen de uitvoeringskaders van o.a. plattelandsprojecten, ILG- en FYLG, en ons 
natuur- en waterbeleid. Hierbij houden we rekening met verminderde rijksbudgetten. 
 
Hierna wordt een beknopte omschrijving gegeven van al in gang gezette gebiedsontwikke-
lingsprojecten, waarbij de provincie vanwege de bovenlokale belangen een initiërende en 
coördinerende rol heeft. Daarnaast participeren wij in een aantal, hier niet genoemde ge-
biedsontwikkelingsprojecten waarvan de aansturing bij gemeenten ligt.  
 
Leeuwarden Zuidwest (Nieuw Stroomland) 
In het gebied Leeuwarden Zuidwest (Nieuw Stroomland) is een grote woningbouwlocatie 
geprojecteerd (De Zuidlanden), wordt de Haak aangelegd, en zal een toplocatie voor wo-
nen, werken en voorzieningen in Noord Nederland worden ontwikkeld (incl. een voorstad-
station en transferium), met bijzondere aandacht voor de landschappelijke en natuurlijke 
inpassing en de bereikbaarheid. De provincie voert de regie over de planvorming om de 
samenhang tussen ontwikkelingen te versterken, zodat meerwaarde en een optimale kwali-
teit ontstaan en het gebied zich onderscheidt van andere gebieden. Landschappelijke in-
passing, water, energie, duurzaamheid en ontsluiting krijgen bijzondere aandacht. Door de 
3 betrokken gemeenten (Leeuwarden, Menaldumadeel, Littenseradiel) is - onder regie van 
de provincie - een intergemeentelijke structuurvisie opgesteld. De verwachting is dat deze 
structuurvisie eind 2010 door de gemeenteraden zal worden vastgesteld.  
De provinciale inzet wordt in 2011 en (gedeeltelijk) in 2012 nog voortgezet om de duur-
zaamheidsopgave binnen Nieuw Stroomland verder in te vullen, de betrokkenheid van het 
rijk te waarborgen via het MIRT, om het traject van Mooi Nederland (stadsrandontwikke-
ling) af te ronden, en om eventuele bovengemeentelijke knelpunten op te lossen. Vanuit 
het streekplanbudget wordt een deel van de menskracht betaald die vanuit de provincie 
wordt ingezet in dit project. Voor een ander deel worden daar ook andere provinciale 
budgetten voor ingezet. 
 
Centrale As 
Met de gebiedsontwikkeling voor de Centrale As worden de negatieve gevolgen van de Cen-
trale As voor de omgeving zo goed en integraal mogelijk opgelost en gecompenseerd, en 
wordt in een ruime omgeving een extra kwaliteitsimpuls gegeven. Thema's voor de ge-
biedsontwikkeling zijn o.a. landbouw, waterhuishouding, natuur, landschap, leefbaarheid 
en recreatie. Hierbij kan worden gedacht aan het vergroten van de huiskavels voor agrari-
ers, het verbeteren van de waterhuishouding zowel voor landbouw als natuur, het onder-
zoeken van de mogelijkheden van waterberging, het aankopen en inrichten van natuurge-
bieden, het herstellen van landschapselementen en de aanleg van fiets- wandel- en ruiter-
paden. De gebiedsontwikkeling heeft een looptijd tot 2015. 
De planvorming voor deze gebiedsontwikkeling, in samenwerking met de streek, is in volle 
gang. Daarbij wordt tot nu toe geen gebruik gemaakt van het streekplanbudget. Het pro-
vinciale inpassingsplan is op 23-6-2010 door Provinciale Staten vastgesteld. Hierna volgt de 
beroepsprocedure bij de Raad van State (er zijn 12 beroepsschriften ingediend). 
Tot 2015 ondersteunen wij de gebiedsontwikkeling van de Centrale As, naast onze inzet 
voor de planologische procedure en de uitvoering van de Centrale As. 
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Landelijk gebied 
In het landelijk gebied spelen meerdere gebiedsontwikkelingen:  
 
Appelscha e.o. 
De opgave is om gewenste recreatieve ontwikkelingen te combineren met (al dan niet 
compenserende) natuur- en landschapsontwikkeling, waarbij de recreatie ook afhankelijk 
is van hoge landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten. De hieruit voortvloeiende projec-
ten zullen vervolgens in samenhang worden uitgevoerd. In 2008 zijn tussen de betrokken 
partijen afspraken gemaakt over verschillende uit te voeren projecten voor recreatie en 
natuur. Doel is dat door onderlinge koppelingen het gebied nieuwe impulsen krijgt. De pro-
jecten betreffen ondermeer meer ruimte voor recreatie op de Boerestreek en de Bosberg, 
optimale herinrichting van het natuurontwikkelingsgebied Oude Willem, herbegrenzing 
Natura 2000, verplaatsing waterwinning Terwisscha, en verplaatsing en ontwikkeling van 
verblijfsrecreatie. De proceskosten voor het opstellen van de ontwikkelagenda en voorbe-
reidingskosten voor grondaankopen zijn betaald uit het streekplanbudget. 
 
Barradeel, Noordwest Fryslân 
In Noordwest Fryslân spelen de volgende aanleidingen voor integrale gebiedsontwikkeling:  
- er moet een waterhuishoudkundig herstelplan komen om de gevolgen van de bodemda-

ling vanwege de zoutwinning op te vangen;  
- nagegaan moet worden wat de gevolgen zijn van de bodemdaling en van de tendens tot 

schaalvergroting voor de landbouw in dit gebied;  
- een grootschalige glastuinbouwlocatie moet worden ingepast; 
- een bijdrage aan de leefbaarheid in het gebied is gewenst.  
In 2010 is tussen betrokken partijen overeenstemming bereikt over een plan integrale ge-
biedsontwikkeling, zijn de maatregelen verder uitgewerkt en worden de contracten opge-
steld tussen de private en publieke partijen. Wanneer dit is geregeld, wordt een bestuurs-
commissie ingesteld die de uitvoering ter hand zal nemen. Aan de duurzame invulling en 
inrichting van het nieuwe glastuinbouwgebied bij Sexbierum (Waddenglas), wordt - voor-
uitlopend op de inwerkingtreding van het bestemmingsplan - invulling gegeven. 
 
Gebiedsontwikkeling kustgemeenten Waddenzee: pilot Dongeradeel 
De gemeente Dongeradeel en de provincie Fryslân hebben een pilot ‘Integrale Gebiedsont-
wikkeling’ opgestart in de vorm van een gebiedsgerichte landinrichting (ruilverkaveling 
nieuwe stijl). Doel is enerzijds verbetering van de structuur van de landbouw incl. verbre-
ding en verdieping, en anderzijds uitvoering van de wensen op het gebied van natuur, wa-
ter(berging), verziltingsbestrijding, milieu, recreatie en toerisme, en leefbaarheid in nau-
we samenwerking met de streek. Kavelruil vormt een wezenlijk onderdeel van het pro-
gramma. Een kavelruilcoördinator brengt de integrale wensen in de deelgebieden bij el-
kaar. Deze gebiedsontwikkeling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een ge-
biedscommissie. Hierin zijn alle betrokken partijen in het gebied vertegenwoordigd.  
Uit een evaluatie van de gebiedscommissie is de behoefte gebleken om het project Alde 

Maaie te beëindigen en de gebiedsontwikkeling door te laten gaan via enerzijds het project 
Sud Ie en anderzijds via een grondcommissie (gekoppeld aan het Kavelruilbureau).  
 
Terschelling 
Doel van het project is het beter verbinden van de functies landbouw, natuur/landschap 
en recreatie/toerisme, met water als verbindend element, door integrale afspraken te 
maken over onder meer: 
- landbouw: gewenst grond- en oppervlaktewaterregime en natuurbeheer; 
- natuur: inpassen van natuur in de polder; 
- waterkering/kustverdediging/drinkwaterwinning; 
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- recreatie en toerisme: combinaties maken met landbouw én natuur waardoor een kwali-
teitsslag kan worden gemaakt, ruimtegebrek wordt opgelost en afname van het aantal 
toeristen kan worden gekeerd. 

In 2008 is een stuurgroep ingesteld voor het opstellen van een plan van aanpak. Op dit 
moment wordt/ is een aantal verkenningen uitgevoerd. Deze verkenningen leveren informatie 
op voor de verdere voortgang. Begin 2011 wordt een inrichtingsplan uitgewerkt.  
 
Lauwersmeergebied 
Samen met de provincie Groningen wordt een integrale ontwikkelingsvisie gemaakt voor 
het Nationaal Park Lauwersmeergebied en voor verblijfsrecreatieve ontwikkelingen in en 
rond het gebied (Esonstad, Zoutkamp, Lauwersoog, Lauwershage en verblijfsrecreatie Kol-
lumerland). Uitgangspunt is een goede balans tussen natuur, recreatie en toerisme en de 
landbouw, met draagvlak in de regio. Voor het waterbeheer van het Lauwersmeer zijn har-
de uitgangspunten: veiligheid, natuurbeheer, de landbouwfunctie en de spuifunctie. Ook 
(vaar)recreatieve belangen spelen een rol: het Lauwersmeergebied moet een open gebied 
blijven, verlanding moet worden gestopt. Ingezet wordt op de bouw van een gemaal om 
deze uitgangspunten voor Lauwersmeergebied en achterland veilig te stellen.  
Er worden een ontwikkelingsvisie en een ontwikkelagenda opgesteld. Deze zullen samen 
met alle betrokken partijen worden uitgevoerd. 
 
Deze gebiedsontwikkelingsprojecten in het landelijk gebied blijven wij ondersteunen bin-
nen de financiële mogelijkheden en rijksbudgetten vanuit o.a. plattelandsprojecten, ILG- 
en FYLG-middelen, en ons natuur- en waterbeleid. Ook de mogelijkheden voor kavelruil 
zullen wij hierbij op projectbasis benutten. 
Mede op basis van de nieuwe provinciale landbouwagenda 2011-2013, blijven wij een 
duurzame invulling en inrichting van het glastuinbouwgebied bij Sexbierum ondersteunen 
vanuit duurzame landbouw en ruimtelijke kwaliteit. 
 
Naast deze lopende gebiedsontwikkelingsprojecten, kunnen zich nog nieuwe gebiedsont-
wikkelingsprojecten aandienen, zoals voor: 
 
Bundelingsgebieden 
De stedelijke bundelingsgebieden in het streekplan hebben strategische opgaven op het 
gebied van verstedelijking (concentratie wonen, werken, voorzieningen), verkeer en ver-
voer, aantrekkelijke uitloopgebieden, en kwaliteit van het bestaande stedelijke gebied. 
Hiervoor zijn al veel planvorming en planuitvoering in gang gezet.  
Op grond van de inzet in het streekplan op sterke steden, zijn wij bij een aantal gebieds-
ontwikkelingen in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen, Sneek en Harlingen betrokken.  
Onze rollen en bijdragen hierin variëren en zullen de komende periode nog verder moeten 
worden ingevuld. In het Gebiedsdocument Fryslân Opkreazje is e.e.a. verder uitgewerkt.  
 
Leeuwarden 
Voor onze vervolgacties in het bundelingsgebied Leeuwarden: zie hiervoor bij Leeuwarden 
Zuidwest (Nieuw Stroomland). 
 
Drachten 
De gebiedsontwikkeling voor de Westelijke invalsroute/ Centrum Noordwest zal verder 
door de gemeente worden uitgewerkt. Dit speelt op de (middel)lange termijn. 
De gebiedsontwikkeling voor de Stationslocatie Drachten Zuid is afhankelijk van de besluit-
vorming en planvorming voor de nieuwe spoorlijn Heerenveen-Drachten-Groningen. 
Wij zullen onze positie en rollen in deze gebiedsontwikkelingen bepalen op basis van de 
verdere uitwerking en invulling van de opgaven door de gemeente. 
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Heerenveen 
In Heerenveen spelen diverse, met elkaar samenhangende opgaven (nieuw Thialf stadion 
i.r.t. Stad van Sport, Centrum Breed, Bereikbaarheid Heerenveen). Deze opgaven worden 
door de gemeente verder uitgewerkt in een gebiedsagenda. Dit zal in samenhang moeten 
gebeuren, met name vanwege de bereikbaarheidsaspecten en de relatie tussen het cen-
trumgebied en het sportstadgebied. De gebiedsontwikkeling Bereikbaarheid Heerenveen 
wordt verder ingevuld in het kader van het MIRT.  
Onze inzet voor Heerenveen Stad van Sport, specifiek de vernieuwing van het Thialf stadi-
on, werken wij nader uit in afstemming met gemeente, rijk en initiatiefnemer. Dit be-
treft o.a. de locatiekeuze, rollen en financiering. 
De bereikbaarheidsaspecten blijven wij inbrengen in het MIRT.  
 
Sneek 
Voor Sneek is een gebiedsagenda in ontwikkeling. De gebiedsontwikkeling Geeuwzone – 
Waterstad wordt door de gemeente verder uitgewerkt. Deze gebiedsontwikkeling is tevens 
aangemeld voor de 2e fase van het Fries Merenproject. 
Waar nodig verlenen wij voor de gebiedsontwikkeling Geeuwzone – Waterstad inhoudelijke 
ondersteuning, met name om de rijksbetrokkenheid en rijksinzet in het kader van het 
MIRT beter en scherper te onderbouwen.  
 
Harlingen 
De aanpassing van de N31 Traverse Harlingen biedt belangrijke kansen voor het verbeteren 
van de ruimtelijke kwaliteit in Harlingen door de herstructurering van het bebouwde ge-
bied in de omgeving. Er is door de gemeente een integrale gebiedsontwikkeling voor het 
Spaansen kanaalweg/ Perseverantiaterrein in gang gezet. 
Wij zijn bij deze gebiedsontwikkeling betrokken in het kader van de opwaardering en het 
verdiept aanleggen van de N31 (incl. aanleg aquaduct).  
 
Deltaprogramma 
Het Deltaprogramma is een nationaal programma waarin rijk, provincies, waterschappen 
en gemeenten met elkaar samenwerken om de veiligheid en de beschikbaarheid van vol-
doende zoet water op de lange termijn te kunnen borgen. Het Deltaprogramma staat onder 
regie van de deltacommissaris. In het Deltaprogramma worden de voorstellen van de Del-
tacommissie (de commissie Veerman) uitgewerkt tot maatregelen die ook ruimtelijke con-
sequenties kunnen hebben, rekening houdend met de klimaatscenario’s van het KNMI.  
Gestreefd wordt naar meerwaarde en naar multifunctionele oplossingen. Voor Fryslân zijn 
met name relevant de deelprogramma’s veiligheid, IJsselmeergebied, kust, Waddengebied, 
nieuwbouw en herstructurering. 
Wij leveren bij het verder invullen en uitwerken van deze deelprogramma’s onze inbreng, 
rekening houdend met onze beleidskaders en met onze gebiedskennis. Wij nemen in dat 
kader deel aan het opstellen van een gebiedsagenda voor het IJsselmeer; het initiatief 
hiervoor ligt bij het rijk. 
Als onderdeel van het Deltaprogramma zijn er meerdere ideeën om de potenties van de 
Afsluitdijk op het gebied van duurzame energie, recreatie, natte natuur, water- en kust-
beheer te benutten; dit is tevens een Frysk Fiersicht. Met het oog op versterking van de 
ruimtelijke kwaliteit is het gewenst dat de meest interessante ideeën op elkaar worden 
afgestemd.  
Het project Afsluitdijk is op rijks- en provinciaal niveau in volle gang en volgt een eigen 
traject dat buiten deze uitvoeringsagenda valt. 
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7. Kwaliteitsverbetering van het bestaand stedelijk gebied 

 
Provinciale Staten hebben in 2008 het opstellen van een Deltaplan bestaand bebouwd ge-
bied benoemd als een Frysk Fiersicht. Dit vanwege: 
- de afnemende behoeften aan nieuwe woonuitbreidingen en bedrijventerreinen; 
- kwaliteitstekorten en verpaupering in delen van het bestaande bebouwd gebied; 
- beoogd zorgvuldig ruimtegebruik (inbreiding boven uitbreiding).  
Herstructurering, revitalisering, inbreiding en energiezuinig bouwen zullen de komende 
jaren aanzienlijke investeringen en aandacht vergen. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de gevolgen van een afnemende bevolkingsontwikkeling. Naar aanleiding van de behande-
ling van het Gebiedsdocument Fryslân Opkreazje, hebben Provinciale Staten ons in een 
motie van 4-11-2009 verzocht om op te stellen: 
1. een Aanvalsplan krimp; 
2. een Aanvalsplan voor duurzame en energiezuinige herstructurering van de naoorlogse 

woonwijken; 
3. een Aanvalsplan voor herstructurering bedrijventerreinen. 
De aanvalsplannen voor herstructurering van de naoorlogse woningvoorraad en voor bedrij-
venterreinen, vormen samen het Deltaplan bestaand bebouwd gebied.  
 
Ad 1. Om invulling te geven aan het Aanvalsplan Krimp, wordt in Koöperaasje verband met 
gemeenten en maatschappelijke organisaties een gezamenlijke Friese Beleidsagenda de-
mografische ontwikkelingen Fryslân opgesteld. Deze beleidsagenda ‘Fan Mear nei Better’ 
bestaat uit twee delen: 
- De gezamenlijke beleidsopgaven als gevolg van de demografische ontwikkelingen; 
- Een aantal uitvoeringspamfletten waarin provincie, gemeenten en maatschappelijke 

organisaties aangeven op welke wijze ze vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid 
invulling geven aan de gezamenlijke opgaven.  

Met de presentatie van de beleidsopgaven en de uitvoeringspamfletten op het symposium 
van 17-11-2010, start de provinciebrede krimpbeweging ‘Fan Mear nei Better’.  
In het kader van de beleidsagenda ‘Fan Mear nei Better’ zetten wij voor 2011-2014 in op 
een agenderende, stimulerende, ondersteunende, en waar nodig regisserende provinciale 
rol. Wij kiezen hierbij gelijktijdig voor een tweeledige inzet: 
- De opgaven zijn zodanig breed, integraal, regionaal, en gericht op de (middel)lange 

termijn, dat we de komende periode nog veel energie willen steken in agendering, re-
gionale afstemming, ondersteuning en coördinatie van gemeenten, maatschappelijke 
groeperingen en stakeholders; 

- Daarnaast willen wij partijen en initiatieven van onderop mobiliseren en stimuleren. 
De opgaven moeten breed en integraal met alle gemeenten, betrokken maatschappe-
lijke organisaties, bedrijven en bewoners worden opgepakt, volgens de principes van 
Koöperaasje Fryslân. 

 

Ad 2. Voor het Aanvalsplan herstructurering naoorlogse woningvoorraad brengen wij samen 
met gemeenten/VFG en corporaties/VFW de herstructureringsopgave in beeld, evenals de 
rollen van de verschillende partijen en de beschikbare middelen.  
Met het oog op vereenvoudiging en vergroting van de effectiviteit en flexibiliteit bij de 
inzet van middelen, streven wij naar bundeling van financiële middelen voor kwaliteits-
verbeteringen in het bestaand stedelijk gebied1. Daartoe willen wij het nieuwe beleidska-
der voor ISV3 verbreden naar één beleidskader Kwaliteitsverbetering bestaand stedelijk 
gebied. Zo’n integraal beleidskader kan de basis vormen voor aansturing van één stimule-
ringsregeling Kwaliteitsverbetering bestaand stedelijk gebied (waarin o.a. opgenomen de 
ISV3 middelen).  

                                                 

1 Onder ‘bestaand stedelijk gebied’ wordt verstaan het bestaand stedelijk gebied zoals dat voor alle Friese 
kernen is begrensd in de Verordening Romte Fryslân. 
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In dat kader worden ook de doelstellingen van het 100.000 woningenplan meegenomen 
gericht op het verbeteren van de energieprestaties van bestaande en nieuwe woningen, 
met een accent op de bestaande bouw. De uitvoering van dit plan voor de bestaande wo-
ningvoorraad is in 2010 gestart d.m.v. de inzet van stimulerings- en subsidieregelingen; de 
financiële middelen zijn afkomstig uit het provinciale  programma duurzame energie. 
De komende jaren wordt de uitvoering van het 100.000 woningenplan geïntensiveerd.  
Naar de aanwezigheid van aandachtswijken- en buurten in Fryslân is provinciaal onderzoek 
uitgevoerd. Eventuele vervolgacties die hieruit voortvloeien, worden meegenomen in het 
beleidskader Kwaliteitsverbetering bestaand stedelijk gebied. 
 
Aanscherping van de energieprestatienorm (EPC/ EPG) voor nieuwe woningen in de 3 noor-
delijke provincies gaat niet door. Er zal een financiële compensatie van het rijk komen om 
energiezuinige bouw te stimuleren. De ambitie om energiezuinig te bouwen blijft bestaan. 
Met gemeenten, corporaties en bouwende partijen maken wij hierover nadere afspraken.  
  
Ad 3. In het kader van het Aanvalsplan herstructurering en revitalisering bedrijventerrei-
nen hebben wij een provinciaal herstructureringsprogramma bedrijventerreinen 2010-2013 
opgesteld. Op grond daarvan zijn rijksmiddelen beschikbaar gesteld. Wij streven ernaar 
dat begin 2011 met gemeenten regionale afspraken zijn gemaakt over de herstructurering 
van bedrijventerreinen.  
In 2011 en volgende jaren zullen wij de uitvoering van het herstructureringsprogramma 
ondersteunen en daarvoor rijksmiddelen en zo mogelijk aanvullende provinciale middelen 
inzetten. Daarnaast coördineren en faciliteren wij de verdere invulling en vertaling van de 
regionale afspraken over bedrijventerreinen, o.a. in bedrijventerreinenplannen.  
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8. Tussentijdse evaluatie Streekplan, incl. monitoring  

 
Tussentijdse evaluatie 
Wij zullen een tussentijdse evaluatie van het Streekplan uitvoeren in de vorm van een 
midterm review. Wanneer dit opgepakt gaat worden, zullen wij met Provinciale Staten 
bespreken op basis van de bijgevoegde notitie Stand van zaken Uitvoeringsagenda streek-
plan 2007-2010. Uitgangspunt van de tussentijdse evaluatie is dat inzicht wordt gegeven in 
de eerste resultaten van de in gang gezette uitvoeringsacties en programma’s. De tussen-
tijdse evaluatie zal selectief zijn en zich richten op de kernindicatoren van het Streekplan.  
De evaluatie van het natuurbeleid wordt opgenomen in het werkplan natuur.  
 
In het kader van de tussentijdse evaluatie zal ook een vooruitblik worden gegeven door de 
voor- en nadelen van een Provinciaal Omgevingsplan (POP) aan te geven.  
De nieuwe leden van Provinciale Staten kunnen deze voor- en nadelen betrekken bij de 
eventuele latere besluitvorming over herziening van het Streekplan. 
  
Monitoren 
Aan de hand van een monitorprogramma met de benodigde kengetallen, beoordelen wij of 
de doelstellingen van het Streekplan worden gerealiseerd en zonodig moeten worden bij-
gestuurd. Dit zal plaatsvinden in het kader van de tussentijdse evaluatie van het Streek-
plan.  
Voor het monitorprogramma gelden de volgende uitgangspunten: 
- er wordt gewerkt met bestaande gegevens/kengetallen; 
- de gegevens hebben betrekking op de meest recente feitelijke toestand en, indien zin-

vol en relevant, op de planning/prognose voor de komende 10-15 jaar; 
- de gegevens worden zo veel mogelijk als kaartmateriaal gepresenteerd. 
De gegevens/kengetallen hebben in ieder geval betrekking op: woningen, bedrijventerrei-
nen, kantoorontwikkelingen in stedelijke centra, voorzieningenniveau in kernen, recreatie-
voorzieningen, landbouw, natuur en water. Ze vormen tevens input voor de Nieuwe kaart 
van Fryslân, waarop de feitelijke en te verwachten transformaties in landelijk en stedelijk 
gebied (wat in de “pijplijn” zit) zichtbaar worden gemaakt.  
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9. Overige uitvoeringsactiviteiten 2011-2014 

 

Digitalisering 
De Wro stelt onder meer de eis dat nieuwe ruimtelijke plannen digitaal uitwisselbaar zijn, 
zodat overheden die ruimtelijke plannen maken elkaars plannen goed en op uniforme wij-
ze kunnen vergelijken. Daartoe wordt het streekplan gecodeerd volgens landelijk vastge-
stelde normen (IMRO), waarna het wordt ingebracht in een landelijke databank van digita-
le ruimtelijke plannen. Er zal voor onderdelen nog gewerkt worden aan het digitaal uit-
wisselbaar maken van het Streekplan.  
Het streekplan is sinds augustus 2008 digitaal raadpleegbaar voor burgers en andere geïn-
teresseerden. Evenals bij de bedrijventerreinenkaart en de cultuurhistorische kaart, zal 
het Streekplan door middel van onze Flamingo-viewer ontsloten worden. Tevens wordt er 
een link gemaakt met relevante teksten uit het provinciaal verkeer- en vervoerplan.   
De nieuwe (ontwerp) verordening Romte Fryslân is gedigitaliseerd.  
 
Nader onderzoek 
Onder auspiciën van de KvK is een koopstromenonderzoek voor Fryslân uitgevoerd. Met dit 
onderzoek is veel inzicht verkregen in het functioneren van winkelgebieden als basis voor 
gemeentelijk detailhandelsbeleid. Van de resultaten wordt op dit moment door veel ge-
meenten gebruik gemaakt. Sommige gemeenten hebben gevraagd wanneer dit onderzoek 
wordt herhaald. Actualisatie om de 5 jaar is gewenst. Dit betekent dat de KvK waarschijn-
lijk begin volgend jaar gaat bekijken of dit onderzoek in 2012 kan worden herhaald.  
Nut en noodzaak van een nieuw koopstromenonderzoek, evenals onze eventuele rol daar-
in, zullen wij nader beoordelen. 
 
Mogelijke partiële beleidsaanpassingen; Robuuste Natte Verbinding 
In het licht van het nieuwe regeerakkoord van oktober 2010 – waarin is opgenomen dat de 
Robuuste Natte Verbinding komt te vervallen, maar waarin tevens een decentralisatie van 
natuurtaken naar de provincie wordt aangekondigd – gaan wij ons in overleg met de ande-
re noordelijke provincies herbezinnen op de Robuuste Natte Verbinding en op de beleids-
matige consequenties daarvan. 
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10. Financiën 

Zoals in de vorige onderdelen aangegeven, worden veel doelen van het streekplan via be-
staande programma’s en projecten ingevuld; de reservering en inzet van de hieraan ver-
bonden middelen worden binnen deze programma- en uitvoeringskaders geregeld.  
Daarnaast willen wij specifiek voor de uitvoering van het streekplan ook provinciaal geld 
inzetten. Voor het streekplanbudget reserveren wij de volgende middelen in de begroting 
voor 2011-2013, met daarbij een indicatie van de inzet van middelen:  
 
Streekplanbudget 2011-2013, beschikbare middelen en indicatie inzet middelen 

 2011 2012 2013 totaal 

Beschikbaar streekplanbudget €1.260.000 €1.550.000 €800.000 €3.610.000 
     
R.o. activiteiten algemeen uitvoering 
streekplan, o.a. 
- MER Windstreek 
- Evt. koopstromenonderzoek 
- Diversen 

€70.000 €200.000 €200.000 €470.000 

Programma ruimtelijke kwaliteit 
- Atelier Fryslân 
- Versterking adviesfunctie provincie 
- Programmakosten 
- Implementatie De Nije Pleats ca. 
- Bedrijventerreinen in het landschap 
- Gebiedsontwikkelingsprojecten en 

andere projecten 
- Diversen  

 
€550.000 
€150.000 
€200.000 
€150.000 
€40.000 
€100.000 

 
€500.000 
€150.000 
€200.000 
€100.000 
€40.000 
€200.000 

 
€160.000 

 
 

€150.000 
€200.000 
€25.000 

 
€150.000 

 
€75.000 

 
€1.050.000 
€450.000 
€600.000 
€275.000 
€80.000 
€450.000 

 
€235.000 

     
 

Om flexibel te kunnen inspelen op veranderende wensen, behoeften en inzichten, ook bij 
andere actoren en onze partners, is een flexibele inzet van provinciale middelen en perso-
neel in de komende periode gewenst. Daarom vinden wij het gewenst dat tussen bovenge-
noemde posten geschoven kan worden. De bedragen zijn dan ook indicaties van onze voor-
genomen besteding van middelen. 
  

 
 


