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Beleidsbrief

Fryslân en Europa 2020-2023

‘Vraag niet wat Europa voor Fryslân kan betekenen, maar wat 
Fryslân voor Europa kan betekenen’ (vrij naar John F. Kennedy)

Door PS vastgesteld d.d.



2

Inhoudsopgave

§ 1: Aanleiding…………………………………………………………………………….3

§ 2: Probleemanalyse…………………………………………………………………… 4

§ 3: Context………………………………………………………………………………. 7

§ 4: Wat willen we bereiken en wat gaan we daaraan bijdragen?.........................10

§ 5: Hoe gaan we bijdragen?.................................................................................21

§ 6: Sturing door PS…………………………………………………………………….21

Bijlage: Uitvoeringsagenda (nog toe te voegen) 



3

§1: Aanleiding

In het Bestuursakkoord 2019-2023 ‘Lok op 1’ heeft de provincie Fryslân gekozen voor een 
verdere intensivering van haar inzet op Europa in deze bestuursperiode. Dit is als volgt 
verwoord.

Onze belangrijkste partner buiten de landsgrenzen is de Europese Unie zelf. We stellen ons de komende 
jaren als een open partner op tegenover Europa en stoppen meer menskracht en tijd in de verbinding met 
Europa. Daarbij blijven wel altijd onze eigen Friese doelen uitgangspunt. Op veel terreinen dragen we 
daarmee ook bij aan de doelen van Europa.

Deze Beleidsbrief is opgesteld om een inhoudelijke uitwerking te geven aan de tekst over 
Europa uit het Bestuursakkoord. De tekst van het Bestuursakkoord is ten aanzien van Europa 
zo duidelijk dat het volgens ons niet nodig is om eerst nog een startnotitie aan PS voor te 
leggen.

In de Beleidsbrief geven we aan:
 Welke ontwikkelingen zich in Europa voordoen 
 Dat Fryslân in Europa meer kansen moet benutten
 Wat de relatie is tussen Europa en het Bestuursakkoord
 Welke actoren een rol (kunnen) spelen in de Friese inzet op Europa  
 De inhoud 

o Vanuit welke visie we de Friese inzet op Europa willen aanpakken
o Welke missie we de daarbij hanteren
o Wat onze ambities zijn, uitgewerkt naar speerpunten en welke concrete 

resultaten we willen behalen
 Hoe we om willen gaan met de noodzakelijke cofinanciering voor het binnenhalen van 

Europese middelen.
 Wat de uitgangspunten zijn voor de uitvoering
 Hoe de sturing door PS eruitziet.

In de Beleidsbrief komen veel onderwerpen aan de orde, waarbij we ook verwijzen naar 
andere provinciale beleidsdocumenten. Waar mogelijk komen we met voorstellen voor 
concrete maatregelen of acties. Er zijn ook onderwerpen waarvan we nog niet weten hoe die 
precies uitpakken. In die gevallen schetsen we in ieder geval in een procesmatige aanpak hoe 
we hier later op terugkomen.  

Ten slotte

Deze Beleidsbrief en de bijbehorende Uitvoeringsagenda richten zich op de Friese relatie met 
Europa in de komende jaren en onder ‘normale’ omstandigheden. De Coronacrisis zorgt 
inmiddels voor omstandigheden die haaks staan op wat in vredestijd als ‘normaal’ geldt. 
Verloop en afloop van deze crisis laten zich onmogelijk voorspellen en dat geldt ook voor de 
impact op Europa en op de Friese ambities die wij in deze stukken schetsen. 

Op een punt heeft de coronacrisis al wel geleid tot een concrete aanpassing van de 
Beleidsbrief en de Uitvoeringsagenda: in beide stukken zijn passages toegevoegd over zorg 
en gezondheid omdat wij verwachten dat Europa ook op dit onderwerp in beweging zal 
komen. 

Verder zullen wij de Europese ontwikkelingen rondom de coronacrisis zo breed mogelijk 
nauwlettend blijven volgen en zo nodig met nieuwe voorstellen komen. 
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Wel is het goed om – juist in een periode van crisis - te blijven nadenken over de tijd en de 
mogelijkheden daarna, om ook daarop zo goed mogelijk voorbereid te zijn.

    
§2: Analyse van ontwikkelingen, uitdagingen en kansen

Ontwikkelingen in Europa
De Europese integratie kent een geschiedenis die - voor Nederland - inmiddels ruim zeventig 
jaar teruggaat. Na de start van de Benelux in 1948 (een douane-unie van drie landen) en de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in 1952 (supranationale zeggenschap over de 
productie van kolen en staal in zes landen) werd in 1957 met de verdragen van Rome de 
grondslag gelegd voor de Europese Economische Gemeenschap (douane-unie van zes 
landen met een gemeenschappelijk landbouwbeleid) en Euratom (samenwerking tussen zes 
landen gericht op vreedzaam gebruik van kernenergie). 

In de decennia daarna besloten de lidstaten stapsgewijs de Europese organisaties te 
integreren en uit te bouwen tot wat sinds 1992 (Verdrag van Maastricht) de Europese Unie 
heet. Het Europees Parlement werd rechtstreeks gekozen (1979) en kreeg uiteindelijk 
wetgevende macht, de inhoud van de samenwerking werd steeds breder, er kwam een 
gemeenschappelijke markt, de Euro deed haar intrede en het aantal lidstaten groeide 
geleidelijk tot 28 (sinds de Brexit 27).  

Er loopt bepaald geen vloeiende lijn van 1948 tot heden: de Europese integratie is een proces 
dat vaak gekenmerkt wordt door grote tegenstellingen, moeizame overleggen, crises, 
geleidelijke vooruitgang en concrete resultaten. Met de uitbreiding van het aantal lidstaten en 
de inhoudelijke verbreding en verdieping van de Europese samenwerking groeide ook de 
kritiek. Die gaat over zaken als verlies aan nationale soevereiniteit en de toenemende macht 
van ‘Brussel’, ondoorzichtige besluitvorming, groeiende bureaucratie, maar ook over de 
schaduwzijden van arbeidsmigratie en concurrentie op arbeidsvoorwaarden als bijproducten 
van de gemeenschappelijke markt. Ook Nederland laat sinds de eeuwwisseling een 
vermindering zien van de breed gedragen steun voor Europese integratie, die lange tijd als 
antwoord gold op de rampspoed van de beide Wereldoorlogen waarin de Europese landen 
zichzelf en de wereld hadden gestort. Naast erkenning van de grote economische voordelen 
van het EU-lidmaatschap is er ook een meer kritische houding ten opzichte van het 
functioneren van de EU ontstaan en er klinken in sommige gevallen zelfs pleidooien om als 
Nederland het voorbeeld van de Brexit te volgen.

Anno 2020 zoekt de EU een nieuwe koers in een wereld die het toneel is van regionale 
conflicten en instabiliteit (Midden-Oosten, Noord-Afrika, Oekraïne), migratiestromen, 
handelsconflicten, de Brexit en toenemende klimaatproblemen. Europa is bij het vinden van 
antwoorden op deze uitdagingen meer dan eens het toonbeeld van een intern verdeeld huis: 
denk aan de strijd rond de opvang van vluchtelingen, het omgaan met rechtsstaat en 
democratie in bepaalde landen, de verhouding tot Rusland en de VS en de 
klimaatproblematiek. 

Dit speelt allemaal mee bij de lopende discussies tussen lidstaten, de Europese Commissie en 
het Europees Parlement rondom de nieuwe Europese meerjarenbegroting (Meerjarig 
Financieel Kader, MFK) voor de periode 2021-2027: hoe hoog mag die zijn en welke 
prioriteiten worden daarin gesteld? 
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De nieuwe Europese Commissie die op 1 december 2019 is aangetreden na de verkiezingen 
voor het Europees Parlement (mei 2019) heeft zes doelstellingen geformuleerd:

 A European Green Deal
 An economy that works for people 
 A Europe fit for the digital Age
 A stronger Europe in the world
 Promoting our European way of life 
 A new push for European democracy

Hierbij is het aanpakken van de klimaatverandering de meest omvattende opgave die Europa 
voor zichzelf heeft geformuleerd.  De nieuwe Europese Commissie gaat daarmee voortvarend 
te werk en heeft in januari 2020 de hoofdlijnen van haar Green Deal gepresenteerd.  
Voortbouwend op het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 draait de Europese Green Deal om 
het fors terugdringen van CO2-uitstoot (50 tot 55% lager in 2030) met als doel een 
klimaatneutrale EU in 2050. Uit de globale plannen die de Europese Commissie tot nu toe 
heeft gepubliceerd, blijkt een aanpak die de volle breedte van het Europese speelveld omvat: 
energie, landbouw, mobiliteit, industrie, biodiversiteit. Bovendien gaat het om een zeer fors 
investeringsbedrag (ca. € 1.000 mld. tot 2030), grotendeels te bereiken via een herschikking 
binnen de Europese begroting, aangevuld met het aantrekken van extra 
financieringsmiddelen. 

Ook op andere onderwerpen zullen naar verwachting binnen de nieuwe Europese begroting 
ingrijpende verschuivingen optreden. Migratie en veiligheid krijgen een hogere prioriteit en dus 
meer middelen. Dat geldt ook voor digitalisering. Het budget voor het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid zal – volgens eerder gemaakte afspraken – geleidelijk verder dalen. En er 
gaat minder geld naar het zgn. Cohesiebeleid (bedoeld voor het verkleinen van verschillen in 
ontwikkeling en welvaart tussen landen en regio’s).  

De omvang en de opbouw van de Europese begroting is in eerste instantie een zaak die de 
gezamenlijke lidstaten raakt, maar daarvan afgeleid ook de regio’s en dus de provincies. De 
lopende discussies in Europa over het MFK zijn van grote invloed op de mogelijkheden van 
Fryslân binnen de diverse Europese fondsen. In paragraaf 4 geven wij aan hoe wij Fryslân zo 
sterk mogelijk willen positioneren binnen de nieuwe Europese realiteit.    

De regionale opgave: RIS3 Noord-Nederland 
 
Mondiale transities en regionale uitdagingen zetten net als elders ook de brede welvaart in 
NNL onder druk. De economie zal zich hieraan moeten aanpassen. Tegelijkertijd bieden deze 
transities en uitdagingen nieuwe ontwikkelkansen. Hiervoor is het nodig om een op en creatief 
klimaat te creëren waar vanuit bestaande sterkten (bijvoorbeeld op het gebied van 
watertechnologie en circulaire kunststoffen) wordt gewerkt aan nieuwe oplossingen die de 
brede welvaart van onze regio versterken. Én die oplossingen bieden voor o.a. de Europese 
transities beschreven in de Green Deal en voor de transitie van zorg naar positieve 
gezondheid. Dit is de kern van de Research & Innovation Strategy for Smart Specialisaton 
(RIS3) voor Noord-Nederland. De Europese Commissie verlangt van iedere regio een RIS3 
om focus aan te brengen en ervoor te zorgen dat elke regio een onderscheidende bijdrage 
levert aan de Europese doelstellingen. Een goedgekeurde RIS3 is tevens een voorwaarde 
voor het verkrijgen van middelen uit structuurfondsen (EFRO). Momenteel geldt voor Noord-
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Nederland (en daarmee Fryslân) de RIS3 2014-2020. In de aanloop naar de nieuwe Europese 
programmaperiode werken wij samen met Groningen en Drenthe aan een actualisatie van de 
RIS3 voor de periode 2021-2027. Dit doen wij in nauwe samenspraak met Noord-Nederlandse 
kennisinstellingen, gemeenten en bedrijfsleven om te komen tot breed gedragen strategie. 

Friese relatie met Europa
Hoe je ook tegen Europa aankijkt, de EU maakt deel uit van de dagelijkse realiteit van 
burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Dat geldt ook voor de 
provincie Fryslân die op drie terreinen met Europa te maken heeft.  

 Europese regelgeving die via nationale wetgeving of rechtstreeks van toepassing is en 
door de provincie wordt uitgevoerd

 Europese besluitvorming in Brussel dan wel de voorbereiding daarvan in Nederland. 
Fryslân probeert daarop invloed uit te oefenen, in Noord-Nederlands verband of via het 
IPO. De Noord-Nederlandse lobby in Brussel en Den Haag loopt via de SNN Public 
Affairs-functionarissen

 Het (mede) ontwikkelen en uitvoeren van projecten waarvoor een beroep wordt gedaan 
op Europese middelen. Hierbij moeten we onderscheid maken tussen middelen uit 
structuurfondsen (bijv. EFRO, Interreg en GLB) die regionaal beschikbaar worden 
gesteld en thematische fondsen (bijv. Horizon, Creative Europe, Erasmus) die vanuit 
Brussel in Europese concurrentie middelen toekennen aan projecten. Naast de 
projecten komt een deel van de EFRO-middelen via speciale regelingen rechtstreeks 
ten goede aan Noordelijke ondernemers die daar een beroep op kunnen doen.   

De beïnvloeding van Europese regelgeving is een dynamisch proces, waarbij kansen liggen 
voor Noord-Nederland en daarmee voor Fryslân. Daarin zijn timing en focus van belang, ook al 
omdat de betrokken spelers op Europees niveau (het Europees Parlement, de Europese 
Commissie en de Raad van Ministers) ieder een eigen agenda hanteren. Timing is dan ook van 
belang voor de juiste lobby, zowel aan de voorzijde (voorbereiding van beleid en besluitvorming) 
als aan de achterzijde (gewenste veranderingen in regelgeving vanuit de uitvoering bezien). 
Regio’s kunnen zich presenteren als specialisten op bepaalde onderwerpen en daarbij 
informatie verstrekken aan EU-instellingen in ruil voor opname in het proces van 
beleidsvorming. Regio’s zijn experts als het gaat om het voorbereiden en uitvoeren van specifiek 
beleid en kunnen een belangrijke rol spelen als bemiddelaars tussen de EU en de 
samenleving/burgers.  
   
Via het IPO en de Noord-Nederlandse samenwerking is Fryslân intensief betrokken bij de 
discussie in Nederland en Brussel over de voorbereiding van de nieuwe Europese 
meerjarenbegroting 2021-2027. De uitkomst daarvan bepaalt rechtstreeks de ruimte voor 
nieuwe projecten en regelingen die uit Europese middelen worden gefinancierd.

Europese kansen worden onvoldoende benut
Europa wordt voor regio’s steeds belangrijker en dat geldt ook voor Fryslân. Aan de andere 
kant kunnen we constateren dat Fryslân in vergelijking met andere provincies, ook in Noord-
Nederland, minder weet te profiteren van de kansen die Europa biedt. Zo is het Friese 
bedrijfsleven dat sterk gedomineerd wordt door het MKB, minder op export gericht dan in 
andere provincies. Daarnaast bracht een recent onderzoek van bureau ERAC (adviesbureau 
voor regionale en EU-impact) aan het licht dat in Fryslân per hoofd van de bevolking minder 
Europese middelen (anders dan individuele inkomenssteun aan boeren) neerdalen dan in 
Groningen en Drenthe. Het gaat dan zowel om toekenningen aan projecten als om het gebruik 
dat Friese bedrijven maken van (innovatie)regelingen die met Europese middelen worden 
gevoed. Ook de culturele sector kan beter aansluiten op de mogelijkheden die Europese 
programma’s bieden. Kortom: over een breed front geldt dat kansen nu onvoldoende worden 
benut en daarmee doet Fryslân zichzelf tekort. 
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Wat hierbij meespeelt is de kleinschalige en vaak versnipperde structuur die Fryslân kenmerkt. 
De Friese economie is minder robuust en door de sectorstructuur meer conjunctuurgevoelig 
vergeleken met andere regio’s in Nederland. Naast de omvang van de bedrijven (heel veel 
MBK) mist Fryslân als het om projectverwerving gaat in vergelijking met Groningen grote 
‘projectenmachines’ als de RUG en het UMCG. In Fryslân is sprake van meerdere 
kennisinstellingen die met nogal uiteenlopende intensiteit en succes proberen via 
internationale projecten Europese middelen te verwerven. Daarnaast is de belangstelling voor 
Europa onder gemeenten groeiende, maar ook hier loopt de inzet sterk uiteen. Verder komt de 
bij Europese projecten noodzakelijke cofinanciering bijna geheel ten laste van de provincie. 
Gemeenten en kennisinstellingen hebben hiervoor veel minder financiële ruimte. Hier 
doorheen speelt nog een kwalitatief aspect: bij Europese projecten gaat het steeds meer om 
‘brengen’ in plaats van ‘halen’. Het gaat dan om de vraag wat een project toevoegt aan 
Europa en daarbij spelen excellentie en internationale samenwerking een grote rol. Bovendien 
is er in veel Europese programma’s sprake van een enorme concurrentie. Al met al verloopt 
de projectverwerving te veel versnipperd en ad hoc en daarmee worden kansen gemist.  

Hierbij dient te worden opgemerkt dat Europese projectverwerving en ontwikkeling natuurlijk 
reeds een lange geschiedenis kent in Fryslân. We beginnen niet opnieuw. Maar door het hele 
veld is er wel sprake van een versnipperde inzet en vaardigheden ten opzichte van het 
opereren in Europa. Er zijn partijen in de triple helix die graag meer in Europa actief zijn, 
waarbij er behoefte is aan collectieve kennisontwikkeling, netwerkvorming en middelen om 
Europese projecten te kunnen ontwikkelen. Aan de andere kant van het spectrum opereren 
onze economische speerpunten en kennisclusters in hoge Europese concurrentie en met 
lange ervaring in de verschillende Europese fondsen.

Om de kansen op Europese fondsen te vergroten dienen we te werken aan een collectieve 
ambitie om meer in Europa actief te zijn, waarbij in de uitwerking oog is voor de verschillende 
wensen en benodigdheden van de Friese partners. Samen voor een sterke positie van Fryslân 
in Europa.

§3: Context 

Wet- en regelgeving
Bij de Friese inzet op Europa speelt Europese wet- en regelgeving een belangrijke rol. Naar 
schatting 70% van de Nederlandse wet- en regelgeving vindt inmiddels haar oorsprong in 
afspraken die Nederland binnen de EU heeft gemaakt. Daarbij gaat het voor een belangrijk 
deel om nationale wetgeving waarmee EU-regels in Nederland van toepassing zijn verklaard. 
Als provincie is Fryslân - bijvoorbeeld - betrokken bij de uitvoering van Natura 2000 en de 
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Vogel- en Habitatrichtlijnen. Deze zijn verwerkt in de Wet Natuurbescherming. Daarnaast zijn 
er Europese regels die binnen de lidstaten rechtstreekse werking hebben. Zo hebben we als 
provincie te maken met het Europese aanbestedingsrecht (opgenomen in de Nederlandse 
Aanbestedingswet 2012) en met staatssteunregels (rechtstreekse werking Verdrag) in het 
kader van de gemeenschappelijke markt. 

Relatie met Bestuursakkoord
Zoals in de inleiding al is aangegeven, komt deze Beleidsbrief rechtstreeks voort uit het 
Bestuursakkoord 2019-2023. De inhoudelijke lijnen naar Europa zijn in het Bestuursakkoord 
zeer ruim vertegenwoordigd, zoals blijkt uit de volgende twintig resultaten die direct of indirect 
een relatie hebben met Europa.

 9. Er is een biodiversiteitsherstelprogramma. 

10. Het aantal weidevogels in gebieden met agrarisch natuurbeheer neemt toe.

13. Er zijn meetbare successen behaald op het gebied van klimaatadaptatie, door sterk 
verbeterde wateropvang en het concreet inrichten van retentiegebieden.

14. Potato Valley is een toegankelijk en essentieel kenniscentrum geworden op het gebied 
van zilte teelt en biedt ondernemers perspectief op nieuwe verdienmodellen.

17. Er is een scenariokeuze gemaakt voor het ambitieniveau voor het Friese 
Veenweidegebied op basis van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse.

18. De mogelijkheden voor boeren om het organische stofgehalte in de bodem te 
vergroten zijn verbeterd, mogelijk via een systeem met CO2 certificaten.

19. Het aandeel biologische landbouw in Fryslân is gegroeid.

20. Dairy Valley groeit verder naar een internationaal toonaangevend kennisknooppunt.

21. Er is een integrale, met stakeholders opgestelde, landbouwagenda.

22. We investeren in circulaire economie. Onder andere wordt de huidige voucherregeling 
voor het MKB uitgebreid met de mogelijkheid tot kennis ophalen over duurzaamheids- 
en circulariteitsvraagstukken.

23. De Friese export neemt sterker toe dan de gemiddelde toename in Nederland.

25. Er komt een nieuw Fries Onderwijsakkoord, met MBO, HBO en Campus Fryslân.

29. Er zijn succesvolle voorbeelden van flexibele (circulaire) huisvesting gerealiseerd.

32. Er is duidelijkheid over de betekenis van Blue zone voor Fryslân.

42. Er is een toename van het aantal zero-emissie bussen. 

49. We houden regelmatig innovatieve tafels waarbij experts out of the box nadenken over 
sociale en technologische innovatie in het openbaar vervoer. 

51. Het programma voor LF2028 is gevuld met sterke culturele producties die zijn 
verbonden met onze Iepen Mienskip, bijdragen aan het culturele veld, cultuurtoerisme 
het vestigingsklimaat en de leefbaarheid in Fryslân.

52. Een deel van de culturele activiteiten draagt meetbaar bij tot positieve economische 
effecten. 



9

56. Het gebruik van het Fries door inwoners, Friese organisaties en in de openbare ruimte 
is zichtbaar en meetbaar toegenomen

59. We halen minimaal 130 miljoen aan Europese middelen binnen die bijdragen aan de 
brede welvaart van Fryslân.

Actoren
De Friese inzet op Europa moet primair een gezamenlijk project zijn van de provincie en haar 
Friese partners. Als stakeholders zien we:

 Friese gemeenten
 Friese kennisinstellingen (NHL Stenden, Van Hall Larenstein, Wetsus/Watercampus, 

RUG Campus Fryslân, MBO-instellingen enz.)
 Innovatie Pact Fryslân
 LF2028 
 Andere maatschappelijke en culturele organisaties die zich manifesteren op Europees 

terrein 
 Fries bedrijfsleven (koepelorganisaties VNO-NCW Friesland en MKB Friesland; 

Innovatiecluster Drachten; individuele bedrijven als het om regelingen gaat die trekken 
op Europese middelen)

 Wetterskip Fryslân 

Veel van deze actoren waren aanwezig bij het Friese Europadiner in december 2019, waar de 
urgentie van een gezamenlijke inzet op Europa breed werd onderschreven en de bereidheid is 
uitgesproken om samen tot actie over te gaan.

Fryslân heeft in Europa relevante partners nodig. Dan gaat het om partners als:

 De provincies Groningen en Drenthe, de NG4-gemeenten en onze   
gemeenschappelijke regeling het SNN  (Noord-Nederland is in Brussel een bekende 
regio)

 Andere Nederlandse provincies, individueel of in IPO-verband
 De Rijksoverheid
 Andere Europese regio’s, via internationale samenwerkingsverbanden (Interreg-A, 

- B en -Europe), grensoverschrijdende samenwerking Niedersachsen-Nederland),
inhoudelijke netwerken of bilateraal. 

Beleidshistorie
De Friese inzet op Europa gaat ver terug, maar is voor het eerst systematisch vervat in het 
beleidsdocument Werkplan Fryslân en Europa 2016-2020. Deze Beleidsbrief bouwt hier 
inhoudelijk op voort, in het bijzonder wat de prioritaire thema’s betreft. 

Europese middelen 
Fryslân is al vele jaren actief op Europees gebied, in het bijzonder als het gaat om projecten of 
regelingen die een beroep doen op Europese fondsen. Wij maken gebruik van een veelheid 
aan fondsen die kunnen bijdragen aan onze beleidsdoelstellingen en willen daar ook in de 
nieuwe Europese programmaperiode 2021-2027 mee doorgaan, voor zover deze regelingen 
blijven bestaan. Dit betreft o.a. EFRO, Interreg (-A, -B en -Europe), ESF, Horizon, Erasmus, 
Creative Europe, GLB en LIFE. Daarnaast zullen wij ons volop richten op de mogelijkheden 
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van de Europese Green Deal en gaan we in Noord-Nederlands verband onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn die TEN-T/CEF (mobiliteit) biedt.

§4: Wat willen we bereiken en wat gaan we daaraan bijdragen?

Visie: de duurzame dynamische delta
In 2015 hebben de Verenigde Naties de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (of 
Sustainable Development Goals) vastgesteld. Deze SDG’s vormen de wereldwijde 
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling in de periode 2016-2030. Ook Nederland heeft 
deze SDG’s onderschreven. In het Friese Bestuursakkoord 2019-2023 zijn de SDG’s vertaald 
in elf onderdelen die samen het begrip ‘Brede Welvaart’ definiëren en bijdragen aan een 
‘lokkich Fryslân’. De elf onderdelen zijn: welzijn, sociale samenhang, gezondheid, 
maatschappelijke betrokkenheid, klimaat en energie, natuur en milieu, werk en inkomen, 
veiligheid, bereikbaarheid, opleiding en wonen.  

Duurzame ontwikkeling loopt als een rode draad door de mondiale opgaven waarmee ook 
Europa en Nederland volop te maken hebben. Dat roept de vraag op wat Fryslân kan 
bijdragen om deze opgaven het hoofd te bieden. 

De Friese bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van Europa is de afgelopen jaren geleverd 
op de volgende speerpunten, waarbij mede gebruik is gemaakt van Europese   
projectfinanciering:

 Watertechnologie
 Circulaire Economie
 Natuurinclusieve landbouw. 

Deze speerpunten hebben een vaste en herkenbare plaats verworven in onze regio. 

Daarnaast kunnen we wijzen op de erfenis van LF2018 die nu gestalte krijgt in LF2028: in het 
bijzonder het gegeven dat partijen uit de ‘quadruple helix’ (= overheden, kennisinstellingen, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties) elkaar goed weten te vinden om vanuit 
vertrouwen en creativiteit te werken aan een collectieve missie. Cultuur kan worden ingezet 
als drijver van maatschappelijke veranderingen. Internationale samenwerking biedt ook 
mogelijkheden gericht op de maatschappelijke en intrinsieke waarde van cultuur. 

Er is erkenning voor onze sterke punten en de resultaten die we bereiken, maar er is meer 
nodig om Fryslân een sterke positie in Europa te geven. We hebben behoefte aan een nieuw 
perspectief van waaruit we kunnen werken aan de brede economische ontwikkeling van onze 
regio en waarmee we Europa kunnen laten zien wat Fryslân te bieden heeft. Dat perspectief is 
de Duurzame Dynamische Delta.

Als je de kaart van Nederland 90° draait, zie je pas goed dat Fryslân - geflankeerd door de 
andere noordelijke kustgebieden van Nederland en Noordwest-Duitsland – een delta vormt. 
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In die delta komen veel opgaven samen die ook elders in Europa spelen en die om 
oplossingen vragen waarmee ook andere Europese regio’s hun voordeel kunnen doen. Dan 
gaat het om de elf onderdelen van de brede welvaart uit het Bestuursakkoord en daarmee om 
opgaven rondom klimaatadaptatie (zeespiegelstijging), energietransitie, circulaire economie, 
perspectief op werk en inkomen, een inclusieve samenleving, duurzame huisvesting, kwaliteit 
van water en bodem, vergroting van de biodiversiteit, duurzame mobiliteit. Veel van deze 
onderwerpen komen terug in de Europese Green Deal.      

Op deze manier kunnen we met recht zeggen: ‘vraag niet wat Europa voor Fryslân kan 
betekenen, maar wat Fryslân voor Europa kan betekenen’

Missie
Vanuit deze overkoepelende visie luidt onze missie: de Friese inzet op Europa draagt 
wezenlijk bij aan het vergroten van de Brede Welvaart in de Duurzame Dynamische Delta van 
Fryslân, in de context van de Europese opgaven en ambities.

Hoe gaan we aan deze missie werken? De Friese ambities in Europa

Waar liggen de kansen voor Fryslân in Europa, als provincie en als deel van Noord-
Nederland? Wat zijn onze sterke punten, wat hebben we concreet te bieden en wat willen we 
de komende jaren bereiken? Hoeveel invloed hebben we daar zelf op en met welke 
onzekerheden worden we geconfronteerd? 



12

Het Bestuursakkoord geeft voor de beantwoording van deze vragen al een duidelijke richting 
aan: 

Door gericht uit te blinken in Friese sterke punten als Watertechnologie, Circulaire 
Economie, de Maritieme sector en Natuurinclusieve Landbouw – waar Fryslân goed in 
is en echt iets kan bijdragen aan de Europese ambities - willen we ook een groter 
beroep doen op Europese middelen. Op basis daarvan ontwikkelen we projecten 
rondom deze onderwerpen en halen daarmee extra Europese middelen naar Fryslân.

In resultaat 59 wordt dit geconcretiseerd als: “We halen minimaal 130 miljoen aan Europese 
middelen binnen die bijdragen aan de brede welvaart van Fryslân”.

Het perspectief van de Duurzame Dynamische Delta en de aanpak van de RIS die nieuwe 
ontwikkelkansen en slimme specialisaties biedt, moeten samen leiden tot nieuwe impulsen 
voor de brede economische ontwikkeling van Fryslân. Die impulsen komen er als we op onze 
sterke punten met steun vanuit Europa voldoende concrete projecten weten te realiseren die 
bijdragen aan de brede welvaart in Fryslân. Schematisch ziet dit er als volgt uit: 

Om tot een goed gevuld portfolio van projecten te komen is het van belang een open en 
creatief klimaat te creëren, waarin partijen gezamenlijk werken aan nieuwe ideeën. In Fryslân 
bestaat er geen grote organisatie die als een ‘projectenmachine’ kan dienen. Onze kracht zit 
hem in de korte lijnen tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Gezamenlijk 
moeten wij de schouders eronder zetten om kwalitatief hoogwaardige projecten te ontwikkelen 
die bijdragen aan de Duurzame Dynamische Delta van Fryslân.

Het projectenportfolio moet worden gevuld met projecten binnen de sterke en 
Europarelevante punten van Fryslân. Dat zijn:
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1. De speerpunten uit het Bestuursakkoord:
a. Watertechnologie
b. Circulaire Economie
c. Natuurinclusieve Landbouw
d. Maritieme Sector

2. De overige onderwerpen die passen binnen het overkoepelende perspectief van de 
Duurzame Dynamische Delta en die ook voor Europa interessant zijn:

a. LF2028
b. Mobiliteit
c. Digitalisering
d. Van zorg naar positieve gezondheid
e. Landbouw breed
f. Andere onderwerpen die voor Europa interessant zijn en bijdragen aan het 

bevorderen van de brede welvaart in Fryslân als onderdeel van de Duurzame 
Dynamische Delta  

Hieraan toevoegen: investeren in brede basis.

Naast de inzet op de hierboven genoemde speerpunten en onderwerpen is het ook van 
belang om te investeren in de brede basis van Friese partijen die kansen zien in Europa. Om 
gezamenlijk succesvol te zijn moeten we inzetten op collectieve kennisontwikkeling en 
netwerkvorming. Hier hoort ook bij dat we de energie die er in de Fryske mienskip is om in 
Europa actief te zijn, zo goed mogelijk moeten faciliteren. Want vaak is de ambitie er wel, 
maar ontbreekt het aan de middelen om de ambitie om te zetten in concrete projecten. Alleen 
samen kunnen we succesvol zijn in Europa.

Resultaten

Voor onze ambities formuleren wij de volgende concrete doelstelling met enkele 
subdoelstellingen 

Doelstelling: Deze projecten moeten uiteindelijk tenminste € 130 mln. aan middelen voor 
Fryslân als regio opleveren. 

Subdoelstellingen:
a. Fryslân vindt nieuwe samenwerkingspartners in tenminste twee
 buitenlandse regio’s waar we nog niet actief zijn
b. Op de kernthema’s Watertechnologie, Circulaire Economie en

Natuurinclusieve Landbouw waarop we in Europa een leidende positie 
(willen) innemen, worden tenminste tien projecten gerealiseerd waarbij 
een Friese partij leadpartner is en vijftien projecten waarbij een Friese 
partij partner is

c. Bij verwerving en uitvoering van projecten is sprake van gedragen
ambities en concrete samenwerking tussen de provincie en haar Friese 
partners (quadruple helix). 
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Daarmee is het inhoudelijke kader voor de Friese inzet op Europa geschetst. Wij willen hier 
nog enkele thema’s en aspecten nader behandelen. 

Op Watertechnologie, Circulaire Economie en Natuurinclusieve Landbouw zullen wij hier niet 
verder ingaan: deze sectoren zijn in Fryslân stevig verankerd en worden nog verder 
uitgebouwd.  Dat zal gebeuren in de Beleidsbrief Economie, de Beleidsbrief Energie en de 
Beleidsbrief Landbouw.  Wij wijzen hierbij op de ervaring dat projecten kansrijker zijn, daar 
waar sectoren samenkomen (crossovers). Vooral op het gebied van Watertechnologie is er 
sprake van een jarenlang beproefde systematische aanpak die ook op andere sectoren kan 
worden toegepast. De Watertechnologiesector (Watercampuspartijen) heeft Fryslân Europees 
en wereldwijd op de kaart gezet en heeft de afgelopen twintig jaar een bedrag van ca. € 400 
mln. aan investeringen voor Fryslân binnengehaald.   

Voor enkele andere sectoren willen wij – in overleg met de betrokken spelers – verkennen hoe 
zij hun bijdrage vanuit Fryslân aan Europa kunnen versterken en daarmee meer kunnen 
profiteren van de mogelijkheden die de EU biedt.  

 

Breedte en samenhang

De hierboven genoemde sterke en Europarelevante punten vormen een breed geheel dat 
extra waarde krijgt door de verbindingen die – vanuit het perspectief van de Duurzame 
Dynamische Delta en het concept van de Brede Welvaart - tussen diverse onderwerpen 
bestaan of kunnen worden gelegd. Juist die samenhang kan in Europees verband een 
duidelijke meerwaarde opleveren, omdat de opgaven waar Europa voor staat ook breed en 
complex zijn en om een geïntegreerde aanpak vragen.  

De punten zijn van ongelijke omvang en ze hebben niet allemaal een even lange geschiedenis 
als het om de Friese inzet op Europa gaat. Op het gebied van Watertechnologie werkt Fryslân 
bijvoorbeeld al sinds de programmaperiode 2000-2007 met Europese projecten en is daarin 
ook heel succesvol (Wetsus, Watercampus). Landbouw als brede sector heeft een 
Europahistorie die wat betreft inkomenssteun teruggaat tot het ontstaan van de EEG, maar 
Natuurinclusieve Landbouw is als thema relatief nieuw (programmaperiode 2014-2020). Dat 
geldt ook voor Circulaire Economie. LF2028 bouwt voort op LF2018 (programmaperiode 2014-
2020). Met de Maritieme Sector en Mobiliteit heeft Fryslân een beperkte Europese ervaring en 
Digitalisering is geheel nieuw in dit speelveld.       

Europese Green Deal

De Green Deal raakt sterk aan de SDG’s en de Brede Welvaart. Bovendien gaat het om zeer 
forse langjarige investeringen die een groot beslag zullen leggen op de Europese 
Meerjarenbegroting, maar die ook nieuwe mogelijkheden kunnen bieden voor projecten in de 
regio’s. 

Veel moet nog worden uitgewerkt en de politieke besluitvorming is gezien de grote gevolgen 
en de uiteenlopende belangen van de lidstaten ook nog geen gelopen race. De lidstaten zullen 
– nadat op Europees niveau overeenstemming is bereikt – hun aandeel in de realisering van 
de Green Deal moeten leveren via nationale strategische plannen. Die nationale plannen 
zullen ook hun weerslag hebben op regionaal niveau en daar krijgt Fryslân dan ook mee te 
maken. Wij zijn vanuit Fryslân vertegenwoordigd in de werkgroepen die het nationaal 
strategisch plan opstellen en zullen binnen IPO-verband ijveren voor inzet op de Friese doelen 
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uit ‘Lok op 1’. De focus op inzet van het budget GLB zal sterk gericht zijn op doelgerichte 
vergroening van de landbouwsector. De thema’s Biodiversiteit, Bodem, Klimaat en Water 
staan hierbij centraal. Wij zullen PS hier tijdig in betrekken en waar nodig voorstellen aan uw 
Staten voorleggen.   

Maritieme sector

Onder de maritieme sector verstaan wij de scheepsbouw in brede zin (schepen voor 
beroepsvaart en pleziervaart) en het betrokken onderwijs (MBO en HBO).  Wij willen met de 
sector in gesprek om na te gaan of hier projecten in de sfeer van duurzaamheid kunnen 
worden ontwikkeld waarvoor een beroep op Europese middelen kan worden gedaan. 

LF2028/Cultuur/Taal

De Europese agenda voor cultuur van de Europese Commissie van 2018 heeft als doel het 
volledige potentieel van cultuur te benutten om een inclusievere en rechtvaardigere Unie te 
helpen opbouwen waarin innovatie, creativiteit en duurzame groei en werkgelegenheid worden 
bevorderd. De regio heeft een belangrijke plek in de agenda. Het Work Plan for Culture 2019-
2022 van de EU-lidstaten van de EU bouwt voort op deze agenda en onderstreept eveneens 
belang van cultuur in zowel economische als sociale vraagstukken. Gehamerd wordt op het 
belang van cultuur voor identiteitsvorming en verbinding, maar ook zeker de aanjagende 
kracht die cultuur heeft op creativiteit en innovatie. 

Daarnaast wordt in het bovengenoemde werkplan voor cultuur stilgestaan bij de economische 
kansen die internationale culturele samenwerking met zich brengt.  De Europese Commissie 
zet in op een toename in gelden voor het Creative Europe budget (van €1,46 naar €1.85 
miljard Euro), en voor het onderwijs, jeugd- en sport fonds Erasmus+ (van €15 naar €30 
miljard Euro). Het is onzeker of deze inzet werkelijkheid zal worden. Dit hangt af van de 
onderhandelingen van de lidstaten over het MFK.
LF2028, de legacy van Leeuwarden-Fryslân 2018, is een speerpunt van het Europabeleid van 
de provincie Fryslân. Het succes van LF2018 heeft Fryslân veel gebracht. (Europese) 
projecten als Potatoes go Wild, Kening van ‘e Greide en Silence of the Bees hebben de 
drijvende kracht van cultuur laten zien. Cultuur als middel om oplossingen voor 
maatschappelijke opgaven te ontwikkelen en te implementeren.  Daarbij hebben aan LF2018 
gelieerde projecten bijna € 10 miljoen Europese cofinanciering naar Fryslân gehaald.

De culturele sector kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ambitie om Fryslân meer te 
verbinden met Europa. Zeker gezien de triënnale structuur van LF2028 met kroonjaren in 
2022, 2025 en 2028.  Dankzij LF2018 is de Friese cultuursector in kwaliteit en kwantiteit 
gegroeid en hebben de Friese organisaties ook sterk geïnvesteerd in hun internationale 
netwerk. Dit zal alleen maar meer worden in de periode tot 2028.

Enerzijds kent het Friese culturele veld – met iepen mienskip als Europees onderscheidend 
kenmerk – een ambitie om verder te internationaliseren en de kansen te benutten die 
Europese fondsen bieden. Internationalisering biedt namelijk kansen om de kwaliteit van de 
Friese cultuursector te versterken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Tandem for Culture 
initiatief (https://www.tandemforculture.org/).  Anderzijds is cultuur een belangrijke 
doorsnijdende factor die projectaanvragen op andere terreinen rijker en sterker maakt. 
Daarom verbinden wij het culturele veld aan de onze gezamenlijke Europese ambitie. 

https://www.tandemforculture.org/
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Het ontbreekt partijen vaak aan de benodigde middelen (in zowel tijd, geld, netwerk als 
capaciteit) om tot een succesvolle aanvraag te komen. In het operationaliseren van de doelen 
uit ons Europabeleid voorzien wij dan ook in maatregelen om de culturele sector meer in de 
gelegenheid te stellen succesvolle Europese projecten te ontwikkelen. Daarbij is de 
meerwaarde voor Fryslân vooral gelegen in het verbreden en versterken van onze netwerken 
in Europa. De Europese fondsen die zich richten op cultuur (Creative Europe, Erasmus+), zijn 
in vergelijking met andere fondsen bescheiden van omvang. De bijdrage vanuit de culturele 
sector aan het binnenhalen van middelen voor Fryslân zal daarom ook relatief kleiner zijn.   

Op het gebied van taal is Fryslân sinds jaar en dag actief in Europa en wij hebben hier een 
stevige positie verworven. Wij maken deel uit van het NPLD (Network to Promote  Linguistic 
Diversity), een organisatie voor Europese regionale en minderheidstalen, waarvan 
gedeputeerde Poepjes momenteel voorzitter is. Verder hebben de ambitie om Fryslân tot het 
Europese Kenniscentrum voor Meertaligheid te maken. Wij brengen en halen kennis en kunde 
op dit terrein en onze instellingen (zoals Mercator) zijn volop betrokken bij Europese 
samenwerking. Hiermee worden ook Europese middelen binnengehaald.

Voor de overige Friese ambities met betrekking tot Europa als het gaat om kunst & cultuur, 
taal & onderwijs en erfgoed, willen wij hier kortheidshalve verwijzen naar de nieuwe 
cultuurnota ‘Nij Poadium’.  

Mobiliteit

Op het gebied van mobiliteit vindt in de eerste helft van 2020 in Noordelijk verband met inzet 
van een extern bureau een onderzoek plaats naar de kansen en mogelijkheden voor Noord-
Nederland binnen TEN-T en CEF (Trans European Network-Transport en Connecting Europe 
Facility).

Noord-Nederland wil vooroplopen als groene en circulaire, sterke grensregio. Om dit te 
kunnen bereiken is het werken aan snelle, schone en slimme verbindingen en groene en 
slimme mobiliteitsoplossingen van groot belang. Noord-Nederland wil hiervoor ook proeftuin 
zijn. Er zijn dus stevige ambities, maar er is weinig geld bij het Rijk en binnen de regio. 
Daarom kijken we als regio ook naar Brussel. 

Het onderzoek is bedoeld om een reëel inzicht te krijgen in de kansen en mogelijkheden die 
het Europees beleid voor TEN-T en het CEF-programma ons bieden en wat wij daarvoor 
moeten doen: op de korte (2023), middellange (2027/2030) en lange termijn (2050). Deze 
kansen dienen vervolgens vertaald te worden in Noord-Nederlandse projecten of deelname in 
projecten met betrekking tot de CEF/TEN thema's Transport (incl. militaire mobiliteit), Energie 
en Telecom, inclusief synergieprojecten. Uiteindelijk willen we de kans op financiering uit 
Brussel vergroten zodat dit ons helpt in het bereiken van onze ambitie. 

Naast dit Noordelijk onderzoek willen wij specifiek voor Fryslân de mogelijkheden verkennen 
die Europese middelen kunnen bieden voor duurzame mobiliteit. Wij denken dan vooral aan 
verduurzaming van de Waddenveren.    

Digitalisering

Er is een ingrijpende transitie gaande naar een digitale economie en samenleving. ICT zorgt 
voor innovatie, verandert markten en verhoogt de productiviteit van bedrijven, instellingen en 
overheden. Het is van urgent belang om adequaat in te spelen op digitalisering, zowel in het 



17

economisch speelveld als bij maatschappelijke opgaven zoals veiligheid, energietransitie, 
zorg, voedsel en mobiliteit. In elke oplossing zit straks een digitale component. Aan de ene 
kant draagt digitalisering bij aan de ontwikkeling van onze economie en samenleving, aan de 
andere kant zijn er grote vragen rond veiligheid, privacy en ethiek. De afgelopen jaren zijn er 
op Europese schaal diverse initiatieven ontstaan, gericht op kennisontwikkeling in het MKB op 
het gebied van digitalisering. Uitdaging is om deze initiatieven beter met elkaar te verbinden. 
Het Europese initiatief voor digital innovation hubs is een kans om dit tot stand te brengen. Het 
Innovatiecluster Drachten is zo’n Europese hub. De hub biedt kansen voor verder project- en 
kennisontwikkeling op het gebied van digitalisering.

Van zorg naar positieve gezondheid

De kosten van de gezondheidszorg nemen al jaren toe. Het systeem loopt door verdergaande 
vergrijzing, afname aantal jongeren, toenemende chronische en ouderdomsziekten tegen zijn 
grenzen aan, zowel qua bekostiging als qua personele bezetting. Duurzame inzetbaarheid is 
eveneens een in belang toenemend onderwerp. Voor werkgevers leiden (geestelijk) gezonde 
en fitte werknemers tot minder verzuim en hogere productiviteit. Met een krapper wordende 
arbeidsmarkt neemt dit belang toe. Tegelijkertijd is er veel innovatie en zijn er veel 
technologische mogelijkheden om zorg en gezondheid te verbeteren en aan een 
toekomstbestendige samenleving te werken. Een kanteling en transitie in de zorg en het 
denken over gezondheid in brede zin is daarom nodig. 

Er is een brede onderkenning dat verandering nodig is. De transitie zal zich naar verwachting 
via een aantal dimensies voltrekken. Van behandelen naar preventie, van intramuraal (binnen 
de zorginstelling) naar extramuraal (thuis), van generieke naar meer op de persoon 
toegesneden oplossingen en meer regie en zelfmanagement bij de burger. Deze 
ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt en aangejaagd door de toenemende digitalisering. 
Bij preventie gaat het om primaire preventie (het voorkomen van ziekten bij gezonde mensen, 
via leefstijl/ voeding), secundaire preventie (het vroegtijdig opsporen van ziekten of afwijkingen 
om ze in een vroeg stadium aan te pakken) en tertiaire preventie (voorkomen van 
complicaties, verergeren van ziekten of afwijkingen, bijvoorbeeld better in-better out). Hier ligt 
ook een relatie met meer op de persoon toegesneden behandeling. 

Bewijslast: waarom biedt deze transitie kansen voor Noord-Nederland en voor Fryslân?
•          NNL heeft de maatschappelijke noodzaak om werk te maken van gezondheid.

Het huidige stelsel loopt in NNL naar verwachting als eerste tegen de grenzen 
aan. 

•           De regio kent reeds een sterke kennisinfrastructuur met de aanwezigheid van
  onder andere het UMCG, de RUG, het MCL, Wetsus en NHL-Stenden
•           Er is sprake van een overzichtelijk zorglandschap met een op samenwerking
  gerichte houding.
•           NNL kent een innovatief MKB op het gebied van health.

Waar liggen de ontwikkelkansen?

De transitie van zorg naar positieve gezondheid biedt kansen voor lowtech bedrijven 
(bijvoorbeeld bij primaire preventie gericht op leefstijl/voeding) en high tech bedrijven 
(bijvoorbeeld betere diagnostiek, gerichtere toediening van geneesmiddelen, 3D printing/ 
visualisatie voor chirurgie). 
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Naast technologische innovaties is systeem-/ sociale innovatie nodig. Anders organiseren van 
zorg (0e, 1e, 2e lijnszorg), betere samenwerking formele/ informele zorg. Focus op (primaire) 
preventie vraagt om een andere manier van denken en financieren (ontschotten). 

Crossovers voorzien we met IT/gaming (o.a. personalized health/ medicine/ e-health), 
maakindustrie, agrofood (gezonde voeding, antibiotica resistentie/one health), bouw 
(levensloopbestendig bouwen), water (medicijnresten in afvalwater).

Hoe sluit Noord-Nederland aan op Europese missies, nationale missies en Kennis- en 
Innovatie Agenda’s?

Europa 
•           Mission area Cancer

Nationale missies:
•           In 2030 produceren en consumeren we gezond, veilig en duurzaam voedsel en
 verdienen ketenpartners, inclusief de boer een eerlijke prijs.
•           In 2040 is de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en ongezonde
 leefomgeving met 30% afgenomen
•           In 2030 wordt 50% meer zorg in de eigen leefomgeving (in plaats van in
 zorginstellingen) georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen
•           In 2030 is het percentage mensen met een chronische ziekte of levenslange

beperking dat naar vermogen kan meedoen in de samenleving met 25% 
toegenomen

•           In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25%
toegenomen

KIA Gezondheid en Zorg: https://www.health-holland.com/publications/useful-documents/kia

Aan welke Sustainable Development Goals leveren we een bijdrage? SDG 3: Good health and 
well being 

Landbouw

Voor de landbouw geldt van oudsher binnen Europa het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 
De grootste component hiervan, de inkomenssteun aan individuele agrarische ondernemers 
(pijler 1 binnen het GLB) aangevuld met pijler 2 (plattelands-ontwikkelingsdoelen), wordt op 
EU-niveau geregeld en vervolgens door een samenwerking tussen IPO, Unie van 
Waterschappen, ministeries van LNV en I&W vertaald naar een nationaal strategisch plan en 
valt buiten het bestek van deze Beleidsbrief. Deze inkomenssteun is dan ook niet 
meegenomen in de doelstelling van € 130 mln. Europese middelen die Fryslân de komende 
jaren wil binnenhalen. Wel wordt er gewerkt aan vergroening van pijler 1, wat ook weer past in 
de Europese Green Deal.

Pijler 2 binnen het GLB omvat het Plattelands Ontwikkelingsprogramma waarin Europese 
middelen worden gecombineerd met regionale financiering. In Nederland werkt dit per 
landsdeel, voor Fryslân is dat het GLB-programma Noord-Nederland, waaronder ook de 
LEADER-programma’s.  

Het GLB kent negen doelstellingen waarvan er vier vallen onder pijler 2 en inhoudelijke 
relaties hebben met de Europese Green Deal: vitaal platteland, klimaatactie, zorg voor het 

https://www.health-holland.com/publications/useful-documents/kia
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milieu, behoud van landschap en biodiversiteit. Dat biedt in onze optiek volop mogelijkheden 
om vanuit landbouw via maatregelen en projecten bij te dragen aan de Friese inzet op Europa. 

Verder verwijzen wij nog naar de resultaten 18, 19, 20 en 21 uit het Bestuursakkoord (zie §. 3 
van deze Beleidsbrief) die duidelijk verbonden zijn met Europa. 

Schematisch zien de geldstromen binnen het GLB er als volgt uit. 

Overige onderwerpen

Het projectenportfolio willen we vooral vullen met onderwerpen uit bovengenoemde 
speerpunten omdat we die vanuit Europees en Fries perspectief als het meest kansrijk 
beschouwen. Deze lijst van prioriteiten is daarmee sturend, maar niet in beton gegoten. We 
willen de mogelijkheid houden om – als aanvulling – ook gericht kansen te benutten op andere 
onderwerpen die een bijdrage kunnen leveren aan de brede welvaart in Fryslân als onderdeel 
van de Duurzame Dynamische Delta.        

Financiële vertaling ambitie € 130 mln.

De ambitie van € 130 mln. is gebaseerd op de volgende aannames. 

Voor de regionaal toebedeelde middelen geldt voor Noord-Nederland:

 ongeveer eenzelfde bedrag aan GLB-middelen beschikbaar als voor POP3 in de periode 
2014-2020;

 ongeveer eenzelfde bedrag aan EFRO beschikbaar als in de periode 2014- 2020;
 een vergelijkbaar bedrag aan Interreg-middelen beschikbaar als in de huidige Eurepese 

periode; 
 Voor de Interreg-programma’s wordt een zelfde sleutel voor regionale bijdragen 

gehanteerd als in de huidige programmaperiode.
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Daarnaast staan of vallen de aannames voor de regionaal toebedeelde middelen en de 
Europees georganiseerde programma’s (zoals Horizon, Erasmus enz.) met de omvang en 
opbouw van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027, waarover binnen de EU op moment 
nog volop wordt onderhandeld.

Het gaat bij het bedrag van € 130  mln. om subsidies sec vanuit Europa voor de periode van 
de komende Europese programmaperiode 2021-2027. 

Het bedrag is berekend op basis van de omvang van Europese subsidies die in de 
voorgaande periode in Fryslân is binnen gehaald plus een extra ambitie.

Verder is hierbij rekening gehouden met een aantal onzekerheden in verband met de 
onderhandelingen binnen de EU over het Meerjarig Financieel Kader. Daardoor zal namelijk 
de nieuwe GLB-periode pas in 2023 van start zal gaan. Ook zal er sprake zijn van een 
overgangsperiode tussen het huidige Europese programma 2014-2020 en het nieuwe 
programma 2021 – 2027 waarin beperkte ruimte is voor nieuw projecten omdat de middelen 
van het vigerende programma al voor het grootste deel belegd zijn.   

Door het aanspreken van Europese subsidies bestaat in de meeste gevallen de verplichting 
om provinciale cofinanciering en investeringen van derden (samen de zogenoemde regionale 
bijdrage) te leveren. Door deelname aan Europese programma’s is er sprake van een totale 
regionale opbrengst.  

De provinciale cofinanciering die nodig is om de ambitie van € 130 mln. te kunnen realiseren, 
is berekend op basis van realistische multipliers uit de huidige programmaperiode. 

In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt welk bedrag aan Europese subsidie voor de 
komende zevenjarig programmaperiode 2021-2027 is berekend op basis van de ervaringen 
van de afgelopen programmaperiode 2014-2020. 

Tabel 1: Cofinanciering, regionale opbrengst, Europese subsidies en multipliers 2021-2027

Toelichting tabel: 

 Regionale opbrengst: totaal aan EU-subsidie, provinciale cofinanciering en investeringen van 
derden dat neerdaalt in Fryslân;

 Sec EU-subsidie Fryslân: het deel aan EU-subsidie voor een project dat daadwerkelijk neerdaalt in 
Fryslân.

 Berekening multiplier regionale opbrengst: Totale regionale opbrengst minus provinciale 
cofinanciering gedeeld door provinciale cofinanciering;

 Berekening multiplier EU-subsidie: EU-subsidie gedeeld door provinciale cofinanciering. 

benodigde 
cofinanciering

regionale opbrengst sec Europese subsidie Fryslân

regeling

bedragen na
verwerking 
onzekerheden EU-
onderhandelingen x 1 
mln. €

bedragen zonder
verwerking 
onzekerheden EU-
onderhandelingen x 1 
mln. €

bedragen na
verwerking 
onzekerheden EU-
onderhandelingen x 
1 mln. €

multiplier 
regionale 
opbrengst 

bedragen zonder
verwerking 
onzekerheden EU-
onderhandelingen x 1 
mln. €

bedragen na
verwerking 
onzekerheden EU-
onderhandelingen x 1 
mln. €

Multiplier 
t.o.v. EU-
subsidie aan 
Fryslan

GLB 72 200 177 2 120 105 1,5
OP-EFRO incl. 
regelingen 5 35 31 6 11 10 2,2
overig 8 45 40 5 16 15 2,0
totaal 85 280 248 2 147 130 1,7
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De provinciale cofinanciering voor GLB is gedekt in de provinciale begroting: voor een groot
deel uit het budget Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en voor het andere deel uit het 
Cofinancieringsbudget GLB. Voor de andere Europese fondsen (EFRO, overig) zijn er wat 
cofinanciering betreft twee mogelijkheden:
a. de cofinanciering wordt geheel geput uit het Brede Cofinancieringsbudget, waarbij de 

nodige aanvulling t.z.t. aan PS zal worden voorgelegd;  Dat heeft als voordeel dat dit 
het meest eenvoudig is

b. benodigde aanvulling van het Brede Cofinancieringsbudget wordt gezocht in de 
betreffende begrotingsprogramma’s om de dan benodigde overheveling van deze 
budgetten naar het Brede cofinancieringsbudget voor te leggen aan PS. Deze aanpak 
draagt bij aan het vergroten van de bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid van de 
diverse portefeuilles bij Europese projecten. 

In de Beleidsbrief gaan wij vooralsnog uit van optie b. 

§5: Hoe gaan we bijdragen? 

De uitvoering van deze Beleidsbrief (voorwaarden, acties en organisatie) wordt vervat in een 
afzonderlijke Uitvoeringsagenda. Deze wordt vastgesteld door ons college en zal als bijlage bij 
de Beleidsbrief worden opgenomen. 

Hier willen wij volstaan met het noemen van enkele uitgangspunten voor de 
Uitvoeringsagenda.

1. De Friese inzet op Europa zien wij in de lijn van het Bestuursakkoord uitdrukkelijk als 
een gezamenlijk onderneming van de provincie en de Friese partners: gemeenten, 
kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en het Wetterskip. Deze 
samenwerking, waarover wij gerichte afspraken willen maken, is een harde noodzaak 
gezien de kleinschaligheid van Fryslân, maar biedt ook een unieke gelegenheid om 
mensen en organisaties te verbinden en creatieve oplossingen te bedenken waarmee 
we Europa echt iets te bieden hebben. 

2. In de Uitvoeringsagenda staat het ontwikkelen en uitvoeren van projecten centraal die 
een bijdrage leveren aan het bevorderen van de Brede Welvaart in Fryslân.

3. Het bevorderen van Europabewustzijn binnen de provincie en de Friese partners is 
belangrijk om een voedingsbodem te creëren voor een succesvolle gezamenlijke inzet 
op Europa. Het programma ‘Europe Ready’, gestart door de gemeenten Súdwest-
Fryslân, Leeuwarden en de provincie en gericht op alle Friese partners, is daarvoor 
een belangrijk instrument.   

4. De Uitvoeringsagenda zal in overleg met de partners jaarlijks worden geactualiseerd.     

§6: Sturing door PS

De sturingsmogelijkheden voor PS op de Friese Europa-inzet zien er als volgt uit.
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 Ten aanzien van de provinciale cofinanciering zal in de begroting worden opgenomen 
hoeveel middelen hiervoor meerjarig zijn geraamd. Daarnaast zal expliciet worden 
vermeld dat begrotingsposten die hiervoor ruimte bieden, ook voor cofinanciering 
kunnen worden aangewend. Verder wordt het brede Cofinancieringsbudget in de 
begroting opgenomen.

 De voortgang in de verwerving en toekenning van projecten zal in de P&C-cyclus 
worden verantwoord in de paragraaf Grote Projecten (inhoudelijk en financieel).

 Wanneer ontwikkelingen inzake Europa daartoe aanleiding geven, zullen wij PS tijdig 
actief informeren.

 Ontwikkelingen binnen het Nationaal Strategisch Plan voor de Europese Green Deal 
zullen tijdig aan PS worden gemeld. Waar deze ontwikkelingen gevolgen (kunnen) 
hebben voor provinciaal beleid dat vastgesteld is of nog in ontwikkeling verkeert, zullen 
wij aan PS voorstellen voorleggen hoe hiermee om te gaan.

 Het Platform Europa uit PS zal regelmatig over ontwikkelingen in Europa worden 
geïnformeerd. De gewenste vorm (mondeling, schriftelijk, bezoeken) zal in afstemming 
met het Platform verlopen.    

Bijlage (ter kennisgeving):
- Uitvoeringsagenda: deze wordt nog opgesteld en zal - voor de behandeling van de 

Beleidsbrief - ter informatie aan PS worden toegestuurd.


