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VOORWOORD 
 
 
 
Voor u ligt het Streekplan Fryslân 2007. Met dit streekplan laten we zien welke accenten we in de 
toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Fryslân willen leggen. We willen veel ontwikkelmogelijkheden 
bieden voor wonen en werken, die tegelijkertijd bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân. 
Samen met anderen werken aan een sterk en mooi Fryslân. De eerder geïntroduceerde ondertitel 
krijgt met dit ontwerp steeds verder inhoud, het gaat ‘om de kwaliteit fan de romte’. En gemeenten en 
anderen krijgen de ruimte om deze gewenste kwaliteiten te leveren: we willen ‘romte foar kwaliteit’ 
bieden. 
 
We hebben in december 2005 het ontwerp streekplan na een uitgebreid interactief traject met vele 
betrokkenen vastgesteld. Het ontwerp streekplan heeft inclusief de strategische milieubeoordeling 
volgens de eisen van de Wet op de ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht van 20 
maart tot en met 1 mei 2006 ter visie gelegen. In deze periode hebben wij verspreid over de provincie 
vijf inspraakavonden georganiseerd. Er zijn ruim 225 zienswijzen ingediend, waarvan ongeveer 150 
van particulieren. De reactienota bij het ontwerp streekplan is op 18 juli 2006 door het College van 
Gedeputeerde Staten vastgesteld. Het daaruit voortvloeiende gewijzigd ontwerp streekplan is op 13 
december 2006 door Provinciale Staten geamendeerd vastgesteld. 
 
De vaststelling van het streekplan wordt nader bekend gemaakt. Dan wordt het tevens voor iedereen 
ter visie gelegd. Vanaf die datum kan het Streekplan Fryslân 2007 echt in werking gaan treden. We 
kunnen dan voor een periode van tien jaar met elkaar aan het werk, om alle ontwikkelmogelijkheden 
te benutten en om de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân te verhogen. 
 
 
 
Anita Andriesen 
Gedeputeerde voor o.a. ruimtelijke ontwikkeling 
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1.1 MISSIE: OM DE KWALITEIT FAN DE ROMTE 

In het Streekplan Fryslân 2007 staan de provinciale kaders waarbinnen ruimtelijke 
ontwikkelingen de komende tien jaar kunnen plaatsvinden. Binnen deze kaders heb-
ben gemeenten en andere initiatiefnemers ruim de mogelijkheid om ontwikkelingen tot 
stand te brengen, waarbij de kernkwaliteiten van Fryslân voor de toekomst in stand 
gehouden en versterkt worden. Daarbij stuurt de provincie op bovenlokale belangen, 
met als leidende gedachte: lokaal wat kan en provinciaal wat moet. 

 
Wat is een streekplan? 
Het streekplan is een belangrijk instrument voor de inrichting van de ruimte op provinciaal niveau 
en vormt de schakel tussen het abstracte rijksbeleid en het concrete gemeentelijk ruimtelijk be-
leid. In het streekplan wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de provincie aangegeven. 
Daarmee geeft het streekplan sturing aan de uitvoering van provinciaal en regionaal beleid, bij-
voorbeeld bij subsidieverlening. Het streekplan is ook integratiekader voor andere provinciale 
plannen met ruimtelijke aspecten. Daarnaast is het streekplan juridisch toetsingskader voor ge-
meentelijk ruimtelijk beleid, zoals bij de beoordeling van bestemmingsplannen. Het streekplan is 
dus zowel ontwikkelingsgericht, sturend als toetsend.  

 
Als centraal uitgangspunt van ons ontwikkelingsgerichte ruimtelijke beleid kie-
zen wij voor een ondeelbaar Fryslân met ruimtelijke kwaliteit. Het gaat ons “om 
de kwaliteit fan de romte”. Daarnaast biedt ons beleid “romte foar kwaliteit”. Een 
ondeelbaar Fryslân benadrukt dat stad en platteland elkaar nodig hebben en el-
kaar ondersteunen. Een Fryslân met ruimtelijke kwaliteit benadrukt het bovenlo-
kale belang bij het instandhouden en verder ontwikkelen van de gebruikswaarde, 
belevingswaarde en toekomstwaarde van de ruimte. Het gaat ons daarbij vooral 
om het instandhouden en verder ontwikkelen van de landschappelijke kwalitei-
ten van Fryslân. 
 
Wij willen dus een economisch sterk en tegelijkertijd mooi Fryslân. Dat is een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van een ieder die bij de ruimtelijke 
ontwikkeling van Fryslân betrokken is: rijk, provincie, gemeenten, waterschap-
pen, marktpartijen, belangengroeperingen en burgers. 
 
Vanuit dit centrale uitgangspunt streven wij naar: 

 

Een duurzaam Fryslân 

Wij streven naar een ruimtelijke inrichting die bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. We 
werken mee aan een ontwikkeling waarbij voorzien wordt in de behoeften van de hui-
dige generatie, zonder daarbij de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te 
brengen. Hierbij past een krachtige sociaal-economische ontwikkeling (“profit”) in een 
leefbare omgeving (“people”), waarbij tegelijkertijd ingezet wordt op het instandhouden 
en verder ontwikkelen van aanwezige bodem-, water-, landschappelijke, natuurlijke en 
cultuurhistorische kwaliteiten (“planet”). 

 

Een welvarend Fryslân 

Een krachtige sociaal-economische ontwikkeling van Fryslân vraagt ruimte. Een ver-
sterking van de economische structuur is gewenst om nieuwe kansen en ontwikke-
lingsmogelijkheden te benutten. Hierbij maken wij gebruik van onze gunstige fysieke 
vestigingscondities. We zetten in op innovatie en verbreding naar een kennis- en dien-
steneconomie, met een accent op energie en water, zonder daarbij afbreuk te doen 
aan bestaande sterke sectoren. Investeringen in de kennisinfrastructuur dragen tevens 
bij aan de binding van afgestudeerden aan de regio, waarmee kennis voor Fryslân be-
houden en ontwikkeld kan worden. Verder kan met het aantrekken van nieuwe inwo-
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ners van buiten de provincie een sociaal-economische impuls aan Fryslân worden ge-
geven. 

 

Een (inter)nationaal georiënteerd Fryslân 

Fryslân kent van oudsher een gelijkmatige spreiding van bevolking en werkgelegen-
heid, ondersteund door een structuur van kleine, middelgrote en grote kernen. De ont-
wikkeling van werkgelegenheid en bevolking in de afgelopen tien jaar laat nog steeds 
een zekere gelijkmatige ontwikkeling zien. Daarnaast heeft Fryslân steeds meer te 
maken met externe dynamiek die kansen biedt voor versterking van de economische 
structuur. Internationaal speelt de opkomst van ontwikkelingsassen. Dit zijn ketens van 
gebieden die zich ontwikkelen langs belangrijke infrastructurele verbindingen. De ver-
dergaande internationalisering –onder meer door de toetreding van nieuwe EU-
lidstaten– zorgt ervoor dat de relatieve ligging van Noord-Nederland verbetert. Noord-
Nederland heeft in potentie een schakelfunctie tussen de Randstad en Noordoost-
Europa. We streven naar de verdere uitbouw van de Noordelijke Ontwikkelingsas. De 
A6/A7, de A28/A37, de vaarweg Lemmer–Delfzijl en de havens zijn belangrijke ele-
menten van die as, evenals de beoogde Zuiderzeelijn (inclusief snelle verbinding naar 
Leeuwarden). De prioriteit blijft liggen bij de positie van Leeuwarden als banenmotor 
van Fryslân. 

 

Een noordelijk georiënteerd Fryslân 

Sinds 1992 trekken Fryslân, Groningen en Drenthe in het Samenwerkingsverband 
Noord-Nederland (SNN) gezamenlijk op in strategiebepaling, beleidsuitvoering en be-
langenbehartiging. Mede dankzij deze samenwerking zijn er met financiële steun –
waaronder de Kompasprogramma’s– veel ruimtelijk-economische ontwikkelingen tot 
stand gebracht. In de gezamenlijk met Groningen en Drenthe opgestelde Strategische 
Agenda zetten wij de komende jaren vooral in op kansrijke economische sectoren. Ac-
centen liggen op innovatie en kenniseconomie, een concurrerend vestigingsklimaat in 
stedelijk gebied en op een vitaal platteland. Daarnaast werken wij voor het waddenge-
bied samen met Noord-Holland en Groningen en voor het IJsselmeer ook met Noord-
Holland en Flevoland. 

 

Een herkenbaar Fryslân 

Rust, ruimte, duisternis. Een voor Nederlandse begrippen unieke nederzettingsstruc-
tuur. Het duidelijke contrast tussen bebouwd gebied en landelijk gebied. Internationaal 
erkende (waterrijke) landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Dit is 
het Fryslân dat we kennen en willen blijven zien. Het vasthouden en versterken van 
deze herkenbare kwaliteiten gaan niet vanzelf. Het is de uitdaging om het goede te 
bewaren en ontwikkelingen die onze prachtige provincie kunnen versterken mogelijk te 
maken. 

 

Een leefbaar Fryslân 

Kwaliteit en veiligheid van de woning en de woonomgeving, voldoende werkgelegen-
heid, recreatiemogelijkheden en de bereikbaarheid van voorzieningen zorgen ervoor 
dat mensen zich prettig voelen in hun omgeving. Ook de kwaliteit van natuur en land-
schap is belangrijk voor het welzijn en de ontspanning van mensen. De ruimtelijke in-
richting van Fryslân is een belangrijke (economische) vestigingsfactor en is van grote 
invloed op het welzijn van mensen. Verder willen we de ruimtelijke mogelijkheden be-
nutten om arbeid en zorgtaken eenvoudiger te combineren. Wij zetten in op Fryslân als 
woonprovincie en op de ruimtelijke mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Daar-
naast benadrukken wij de belangrijke betekenis van de Friese taal voor de herken-
baarheid en de identiteit van Fryslân.  
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Een bereikbaar Fryslân 

In een maatschappij waarin keuzevrijheid een groot goed is staat mobiliteit centraal. 
De bereikbaarheid van Fryslân per auto, openbaar vervoer en scheepvaart –de stede-
lijke centra met hun binnensteden voorop– vinden wij essentieel. Beheersing van de 
mobiliteit is nodig om een verdere mobiliteitsgroei verantwoord op te kunnen vangen. 
Naast andere infrastructuurprojecten heeft vooral de Zuiderzeelijn (via het tracé van de 
A6/A7, met halteplaatsen in Heerenveen, Drachten en Leeuwarden) een wezenlijke 
functie voor verbetering van de bereikbaarheid en de regionale economie van Fryslân. 
Dit streekplan geeft de kaders voor de beoogde komst van de Zuiderzeelijn waarbin-
nen de te verwachten groei verantwoord kan worden opgevangen.  

 

Een waterbestendig Fryslân 

Water speelt een steeds belangrijker rol bij locatiekeuzes. Ruimtelijke ordening draagt 
bij aan onze veiligheid in gevallen van wateroverlast. Naast de uitbreiding van maalca-
paciteit geven we water meer de ruimte door combinaties met andere functies aan te 
gaan. Om hogere neerslagintensiteiten op te kunnen vangen hanteren wij de volgorde 
vasthouden, bergen en afvoeren. Tegelijkertijd moet er in droge tijden voldoende water 
zijn voor drinkwater en voor energie, land- en tuinbouw, visserij, scheepvaart, natuur 
en recreatie. Voor waterkwaliteit geldt de trits: het voorkomen van verontreiniging, het 
scheiden van schone en vuile waterstromen en het zuiveren van de vuile waterstro-
men. 

 

Een multifunctioneel Fryslân 

Door ruimtelijke functies in zowel het landelijk als in het stedelijk gebied met elkaar te 
combineren wordt ruimte gespaard. Verweving kan op verschillende schaalniveaus ge-
realiseerd worden. Bovendien kunnen nieuwe kwaliteiten ontstaan wanneer functies 
elkaar onderling versterken. Vanwege bescherming van bepaalde kwetsbare functies  
–zoals natuur en wonen– zal soms ook scheiding van functies noodzakelijk zijn. 

 
 
 

Trends en ontwikkelingen 
 
Bevolkings- en huishoudenontwikkeling 
De bevolkings- en huishoudenontwikkeling zijn van invloed op de ruimtelijke ontwikkeling van 
Fryslân, op de woningbehoefte in het bijzonder. Net zoals elders in Nederland neemt in Fryslân 
het buitenlandse vestigingsoverschot af. Ook is er een afname van de natuurlijke groei van de 
bevolking door toenemende vergrijzing en een kleiner aantal geboorten. Dit leidt op termijn naar 
een lagere woningbehoefte en het heeft ook consequenties voor de vraag naar bijvoorbeeld wo-
ningtypen, de aanwezigheid en nabijheid van (zorg)voorzieningen, en vervoersvormen. Door 
verdere vergrijzing, individualisering en de afname van het aantal jonge gezinnen, zal het ge-
middelde aantal personen per huishouden afnemen. Mensen stellen meer eisen aan de kwaliteit 
van hun woning en woonomgeving. Daardoor is de vraag naar betaalbaar, ruim, rustig en veilig 
wonen toegenomen. 
 
Economische ontwikkeling 
Vergeleken met de rest van Nederland heeft Fryslân een hogere werkloosheid, een lager inko-
men per huishouden en een lager gemiddeld opleidingsniveau. Innovatie, kennisontwikkeling en 
internationale oriëntatie geven kansen aan de regio. De “maakindustrie” blijft een belangrijke 
economische sector. Wel zal het belang van de kennis- en dienstensector in de economische 
structuur ten opzichte van de landbouw en de industriële sector blijven toenemen. Landbouw is 
niet langer de enige dominante economische factor op het platteland. De landbouw heeft het 
moeilijk: de Europese markt en de Europese regelgeving zijn sterk bepalend, het aantal agrari-
sche bedrijven neemt af en bedrijfsopvolgers zijn moeilijker te vinden. Dit treft ook de functie van 
de landbouw als beheerder en onderhouder van de groene ruimte. 
 
Participatie 
Vrouwen werken steeds meer buitenshuis en de informele zorg voor met name ouderen wordt 
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belangrijker. De aandacht is daarom gevestigd op het combineren van arbeid en zorgtaken. Ook 
de ruimtelijke organisatie van functies kan hieraan een bijdrage leveren, door functies bij elkaar 
te plaatsen. 
 
Klimaatverandering  
De rol van water in de ruimtelijke ordening verandert. Klimaatverandering, met als gevolg zee-
spiegelstijging, toename van neerslagintensiteit, in combinatie met bodemdaling en een toename 
van verhard oppervlak, dwingen ons om met nieuwe ogen naar water te kijken: water zal meer 
ruimte moeten krijgen. Tegelijkertijd zullen we spaarzamer moeten zijn met water om in de toe-
komst ook tijdens droge zomers voldoende water te hebben. Hoewel de waterkwaliteit op een 
aantal punten verbeterd is, zullen we hieraan meer aandacht moeten besteden willen we doelen 
op dit gebied halen. 
 
Ontwikkelingen infrastructuur 
Van de plannen met betrekking tot infrastructuur is de beoogde aanleg van de Zuiderzeelijn 
(ZZL) de meest ingrijpende. Wanneer op basis van een nut- en noodzaakafweging op rijksniveau 
(zie paragraaf 1.4) wordt besloten tot aanleg van de ZZL, dan zal de ZZL vooral na de streek-
planperiode (ná 2015) een structurerende werking hebben op de ruimtelijke inrichting van Frys-
lân: we verwachten met de komst van deze snelle spoorlijn een sterkere groei van bevolking, 
woningbehoefte, werkgelegenheid en bedrijvigheid. Naast de ZZL zijn er meerdere infrastruc-
tuurprojecten in voorbereiding die de Friese netwerkstructuur moeten versterken. 
 
Ontwikkeling woningmarkt in relatie tot regionale bevolkingsontwikkelingen 
In de zuidelijke delen van Fryslân is de druk op de woningmarkt groter dan in Noord-Fryslân, 
vooral tijdens perioden van relatief hoge economische groei. Deze druk heeft vooral te maken 
met de ligging en bereikbaarheid van dit gebied ten opzichte van de meer centraal gelegen 
landsdelen, met de daaraan gekoppelde binnenlandse verhuisbewegingen. Voor Noordoost-
Fryslân laat de provinciale trendprognose tot 2016 een heel lichte bevolkingsgroei met 0,03 % 
zien. De Stadsregio Leeuwarden zit met een bevolkingsgroei van 2,7 % iets onder het Friese 
gemiddelde van 3,4 %. De Zuidrand is met 5,5 % de snelste groeier. Opvallend is de relatief ho-
ge trendmatige groei van de regio Noordwest met 5 %. Er bestaan dus ook regionale verschillen, 
waardoor het onderscheid tussen Noord- en Zuid-Fryslân niet eenduidig is. Wij verwachten geen 
wezenlijke structurele verschuiving in de woningbouw omdat van oudsher een behoorlijke auto-
nome ontwikkeling plaatsvindt bij kernen verspreid over Fryslân, waaronder met name Leeuwar-
den. Door beleid kunnen regionale trends worden gecorrigeerd. Zo is in 1995-2005 43% van de 
Friese woningtoename in Noord-Fryslân gerealiseerd; dit aandeel bedroeg vanaf 2000 47% en 
in 2004 en 2005 zelfs 50%. 
 
Ontwikkeling stedelijke centra 
Stedelijke centra hebben geprofiteerd van de gunstige economische ontwikkelingen in de afge-
lopen 10 jaar. De steden hebben nog wel te maken met een eenzijdige bevolkingssamenstelling, 
relatief lage gemiddelde inkomens per huishouden en een hoge, structurele werkeloosheid ver-
geleken met het platteland. In een beperkt aantal stedelijke wijken doet zich een opeenstapeling 
van problemen voor in de vorm van hoge werkloosheid, onveiligheid en criminaliteit, verpaupe-
ring van openbare ruimte en vastgoed, en afname van sociale samenhang en voorzieningenni-
veau. Delen van het bestaand bebouwd gebied vertonen kwalitatieve tekortkomingen. 
 
Ontwikkeling platteland 
Het Friese platteland is vitaal en welvarend. De landbouw vraagt om schaalvergroting. Vooral 
recreatie en (cultuur)toerisme hebben voor nieuwe werkgelegenheid gezorgd en zijn daarmee 
een belangrijke economische drager van het platteland. Wel neemt door schaalvergroting het 
aantal voorzieningen in de kleine kernen af en loopt het aantal agrarische bedrijven terug. Dit zet 
de leefbaarheid, de vitaliteit en het beheer en onderhoud van het platteland onder druk. Vooral 
mensen die minder mobiel zijn kunnen in een sociaal isolement terechtkomen. Er is ook een 
nieuw soort woningnood ontstaan: de beschikbare huizen bij de kleine kernen sluiten qua wo-
ningtype en prijs niet altijd goed aan op de plaatselijke woningbehoefte. Er is een grote vraag 
naar meer betaalbare woningen. 
 
Ontwikkeling ruimtebehoefte 
Bovenstaande ontwikkelingen en trends leiden ertoe dat we rekening moeten houden met een 
nieuwe ruimtebehoefte voor wonen, werken, voorzieningen, verkeer en vervoer, water, recreatie 
en toerisme, en natuur. In vergelijking met eerdere prognoses is vooral de ruimtebehoefte voor 
wonen en werken beperkter. Desondanks gaat het nog steeds om aanzienlijke oppervlakten. Ter 
illustratie hebben we hieronder een prognose opgenomen. Voor de functies wonen, werken en 
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voorzieningen gaat het t/m 2015 om een gebied met ruim de huidige omvang van het bebouwde 
gebied van Leeuwarden, waarvan een deel in bestaand bebouwd gebied zal moeten worden op-
gevangen. Om toekomstige wateroverlast vanuit de Friese boezem te kunnen beheersen, zal de 
boezem tussen nu en 2015 met circa 5% moeten worden uitgebreid. Voor de beheersing van 
wateroverlast vanuit overige watersystemen is mogelijk een vergelijkbaar areaal nodig. De be-
staande afspraken voor realisering van de Ecologische Hoofdstructuur zullen tot circa 2018 nog 
leiden tot een aanzienlijke uitbreiding van de oppervlakte natuur. 

 
 
     Prognose toekomstige ruimtebehoefte 

  2005 t/m 2015 

  Laag scenario Hoog scenario 

Woningtoename Woningen 21.500* 24.250* 

Woongebied Ha 1.400** 1.600** 

Werkgebied Ha      700***  1.050*** 

Ruimte voor water Ha 700                     1.400 

Ruimte voor natuur Ha 7.500 12.500 

Totaal Ha 10.300 16.550 
* = exclusief het wegwerken van het woningtekort met ca. 2000 woningen 
**  = exclusief de woningbouwmogelijkheden in bestaand bebouwd gebied 
*** = exclusief ijzeren voorraad 

 
Ontwikkeling ruimtelijke kwaliteit 
In de streekplanperiode zal voor veel functies een plaats gevonden moeten worden, terwijl Frys-
lân het afgelopen decennium al veel ruimtelijke dynamiek kende. Omdat deze dynamiek de afge-
lopen periode op het aanzien van Fryslân al een groot effect heeft gehad, ligt er voor de komen-
de tijd een grote uitdaging om de ruimtelijke kwaliteit te verhogen. Dit sluit ook aan bij de maat-
schappelijke trend dat er steeds meer behoefte is aan hoogwaardige natuur en landschap. Tij-
dens maatschappelijke discussies over de evaluatie van het Streekplan 1994 en het Startdocu-
ment Streekplan is duidelijk gemaakt dat men zich zorgen maakt over de ruimtelijke kwaliteit van 
onze provincie. Het gaat daarbij vooral om de druk van stedelijke functies op het landelijk ge-
bied. In relatie hiermee gaat het ook om het verbeteren en versterken van landschappelijke en 
natuurlijke waarden. 
 
De verstedelijking van het platteland is de afgelopen decennia behoorlijk toegenomen. Niet al-
leen in de vorm van grote stedelijke uitbreidingen, maar ook als onderdeel van een proces van 
meer stille verstedelijking die zich in verschillende gedaanten voordoet: bedrijfsvestigingen en 
nieuwe woonvormen in voormalige boerderijen, ruim opgezette woonwijken bij kleine kernen, 
toename van recreatieve functies zoals paardenstallen en maneges, grote bedrijfsloodsen, ex-
clusieve woningen en dergelijke. Voor een aantal van deze ontwikkelingen is bewust gekozen. 
Zij geven immers goede economische impulsen aan het platteland. Tegelijkertijd kan dit tot on-
gewenste versnippering van ruimte leiden. Daarnaast zien we dat het onderscheidende karakter 
van gebieden geleidelijk aan het vervlakken is door het verdwijnen van specifieke kenmerken 
van landschappen en door de vaak uniforme uitbreidingen bij steden en dorpen. Ook de relatief 
sterke groei van bedrijventerreinen op het platteland is van invloed op het aanzien en het karak-
ter van kleine kernen. Vanuit de samenleving is er dan ook een sterkere roep om provinciale stu-
ring op landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit.  

 
 



1. Om de kwaliteit fan de romte 
___________________________________________________________________   

 STREEKPLAN FRYSLÂN 2007            8 

1.2 VISIE: EEN ONDEELBAAR FRYSLÂN MET RUIM-
TELIJKE KWALITEIT 

1.2.1 Om de kwaliteit fan de romte 
 

Vroeger kwamen ontwikkelingen met een zekere traagheid tot stand en werd er ge-
bouwd volgens de streekeigen (bouw)cultuur en de omstandigheden van de fysieke 
omgeving. Zo hebben ontwikkelingen in het verleden geleid tot typische contrasten 
tussen open en gesloten gebieden en kenmerkende dorpsstructuren als linten, radiale 
terpdorpen of kruisdorpen. Tegenwoordig zijn de technische mogelijkheden nagenoeg 
onbeperkt, bijna alles is mogelijk. Daarmee is het niet langer vanzelfsprekend om de 
karakteristieken van de omgeving expliciet te gebruiken in afwegingen bij nieuwe ruim-
telijke ontwikkelingen. Dat is wel nodig. Het gaat met dit streekplan “om de kwaliteit fan 
de romte”. 
 
Wij zetten meer dan voorheen in op de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit bij veran-
deringen in het gebruik en de inrichting van de ruimte. Ruimtelijke kwaliteit voor stad 
én platteland is niet alleen een economische factor voor de toekomst, maar dient ook 
sociale, ecologische als culturele belangen en is daarmee voor alle functies in Fryslân 
essentieel. Met ruimtelijke kwaliteit bedoelen we dat in ruimtelijke plannen, in ontwer-
pen en in de uitvoering expliciet gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde 
worden toegevoegd aan de omgeving. Deze drie waarden waarborgen op de langere 
termijn een doelmatig gebruik en herkenbaarheid van de ruimte. Een goede manier om 
aan ruimtelijke kwaliteit invulling te geven, is door de samenhang van de ondergrond, 
de netwerken en het nederzettingspatroon als basis voor ruimtelijke planvorming op de 
lange termijn te nemen. 

 
De drie elementen van ruimtelijke kwaliteit: 

• gebruikswaarde: functionele geschiktheid, doelmatig gebruik, aanleg en beheer, samenhang 
en bereikbaarheid; 

• belevingswaarde: identiteit, diversiteit, herkenbaarheid, beleving en zingeving; 
• toekomstwaarde: doelmatigheid in tijd, flexibiliteit, robuustheid, duurzame structuur. 

 
Verhoging van de ruimtelijke kwaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
rijk, provincie, gemeenten, waterschappen, marktpartijen, belangengroeperingen en 
burgers. Samen zoeken we naar de mogelijkheden hiervoor. Door in een vroeg stadi-
um met elkaar in gesprek te gaan en overeenstemming te bereiken over de kwaliteits-
ambities in het plangebied, bereiken we dat alle betrokkenen elkaar eerder en gemak-
kelijker aanspreken op de wederzijdse taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
tijdens de verdere planvorming en uitvoering. 
 
Naast de provinciale rol in het planologisch toezicht willen wij bij ruimtelijke kwaliteit 
vooral ontwikkelingsgericht bezig zijn door te agenderen, te stimuleren en te participe-
ren bij planvorming en uitvoering op verschillende schaalniveaus. Hiertoe stellen wij bij 
de uitvoering van het streekplan middelen, mens- en proceskracht ter beschikking. Wij 
vragen van gemeenten om inzichtelijk te maken hoe verhoging van de ruimtelijke kwa-
liteit uitwerking heeft gekregen in het gemeentelijk ruimtelijk beleid. 

 
Typering Fryslân 
In Fryslân is er volop gelegenheid om ruim en rustig te wonen in een groen en waterrijk land-
schap met een rijke cultuurhistorie in of bij aantrekkelijke dorpen en steden. De landschappelijke 
en natuurlijke waarden zijn van groot belang voor de ruim 640.000 inwoners en vormen een be-
langrijk visitekaartje. “Fryslân” is een sterk merk. Fryslân heeft geprofiteerd van de economische 
groei in de afgelopen periode. Het voorzieningenniveau is over het algemeen goed. De zakelijke 
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dienstverlening en de ICT-sector hebben onder meer in Leeuwarden een stevige voet aan de 
grond gekregen. Kernen in Fryslân zijn in voldoende mate bereikbaar. De grondgebonden land-
bouw is belangrijk en beeldbepalend. Het Friese platteland is vitaal. 
 
Fryslân oogt rustig. Het is in Noord-Nederland minder hectisch dan in andere landsdelen, er is 
meer ruimte voor beleving van de groene en blauwe kwaliteiten van het landschap en de kwali-
teit van bebouwing. Op sommige plekken is het ’s nachts nog echt donker. De toestand van het 
milieu is relatief gunstig. Het samenspel en de afwisseling tussen karakteristieke en cultuurhisto-
risch waardevolle dorpen en steden en aantrekkelijke waterrijke landschappen zijn kenmerkend 
voor Fryslân. Er is een duidelijk contrast tussen bebouwd gebied en landelijk gebied. De ontwik-
kelingsgeschiedenis van de kernen is goed zichtbaar. Leeuwarden met z’n historische binnen-
stad biedt een voor Fryslân uniek stedelijk en cultureel klimaat. Ook in andere steden hebben 
zich sterke centrumfuncties ontwikkeld. 
 
In Fryslân is ruimte voor de verdere ontwikkeling van wonen, werken, recreëren, natuur en wa-
ter. De ruimtelijke condities voor de landbouw zijn goed vanwege de goede landbouwkundige 
structuur. Er is wel ruimte nodig voor verdere schaalvergroting. De infrastructuur is voldoende 
fijnmazig voor de ontsluiting van het platteland. Bij enkele plaatsen zijn verkeerskundige knel-
punten, maar daarbuiten zijn de wegen over het algemeen filevrij en dit vormt een belangrijk ves-
tigingsvoordeel voor nieuwe bedrijvigheid! 
  
De ruimtelijk-economische structuur is de afgelopen jaren verbreed, vooral door zakelijke dienst-
verlening, de ICT-sector, het MKB, de toeristisch-recreatieve sector en de agrarisch verwante 
bedrijvigheid. Door de ligging van de kernen zijn voorzieningen redelijk over de provincie ge-
spreid. Binnen de plaatselijke verhoudingen zijn diverse ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. De 
natuurlijke en landschappelijke waarden zijn van nationale en internationale betekenis, de Wad-
denzee met de eilanden voorop. Dit is belangrijk voor recreatie en toerisme. Met name de water-
sport hoort bij Fryslân. Daarvoor zijn er veel voorzieningen en accommodaties. 

 

1.2.2 Ondeelbaar Fryslân: wisselwerking stad en platte-
land 

 
In de loop van de tijd is door de toegenomen mobiliteit en nieuwe communicatiemidde-
len een steeds sterkere verweving tussen steden en platteland ontstaan: stedelingen 
recreëren op het platteland, plattelandsbewoners maken gebruik van stedelijke voor-
zieningen en werken in de stad. Mensen zijn veel flexibeler geworden in hun woon-
plaatskeuze: het is mogelijk in de stad te werken en op meer dan fietsafstand van de 
stad, op het platteland te wonen. De verstedelijking van het platteland is een feit, qua 
bebouwing, functies en ook in mentaal opzicht. 
 
Ondanks deze verweving tussen steden en platteland wordt er nog steeds grote waar-
de gehecht aan onderscheid tussen de dynamiek en intensiteit van steden en de rust 
en de ruimte van het gebied eromheen. Het is onze inzet om die onderscheiden kwali-
teiten te behouden en waar mogelijk te versterken. Stedelijke gebieden en het omlig-
gende platteland hebben elkaar nodig, elk vanuit hun eigen kenmerken en kwaliteiten. 
Leefbare sterke steden temidden van een aantrekkelijk vitaal platteland versterken el-
kaar wanneer ze elkaar aanvullen. Hiervoor zijn ruimtelijke keuzes nodig. 
 
Wij zetten in op de concentratie van verstedelijking in de stedelijke bundelingsgebie-
den, zonder dat dit ten koste gaat van de vitaliteit van het omringende platteland. Met 
concentratie worden de benodigde massa, schaal en het draagvlak verkregen voor het 
goed benutten van stedelijke potenties. Dit is voor de leefbaarheid en vitaliteit van heel 
Fryslân van grote betekenis. Ook het platteland profiteert met concentratie van verste-
delijking van een hoogwaardig voorzieningenniveau en veelzijdige werkgelegenheid in 
de steden. Daarnaast voorkomt concentratie van verstedelijking dat het platteland te 
sterk verstedelijkt en de waardevolle open ruimte versnippert. Ook het bestaande 
kenmerkende contrast tussen bebouwd en onbebouwd gebied kan zo gehandhaafd 
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blijven. Tevens kan door concentratie de mobiliteit worden beheerst en wordt bijgedra-
gen aan een rendabel hoogwaardig openbaar vervoer.  
 
Met ons concentratiebeleid handhaven wij de inzet op de economische kernzones (A7-
zone en Westergozone). Wij leggen wel meer accent op concentratie in de grotere 
kernen binnen de economische kernzones dan op concentratie van verstedelijking in 
de zones als geheel. Hiermee voorkomen wij corridorvorming binnen de zones zodat 
het landelijk gebied tussen de kernen in de zones bijdraagt aan landschappelijke gele-
ding van de verstedelijking.  

 
Onze ruimtelijke visie is weergegeven op kaart 1 ‘Plankaart’, ondersteund door 
verschillende thematische kaarten. De status van de kaarten is gekoppeld aan de 
status van de betreffende beleidsuitspraken die verwijzen naar kaartonderdelen. 
 

Sterke steden….. 

In stedelijke centra vinden veel interacties tussen verschillende functies plaats. Dit 
heeft ook zakelijke transacties tot gevolg. Bepaalde activiteiten die in steden een nor-
maal onderdeel zijn van het economische verkeer vinden daarbuiten in mindere mate 
of soms niet plaats. Steden bieden een belangrijk milieu voor productie en dienstverle-
ning. Het aantal arbeidsplaatsen per inwoner neemt aanzienlijk toe naarmate de om-
vang van kernen toeneemt. In Fryslân hebben de grote stedelijke centra meer dan drie 
maal zo veel arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners als de meeste kleine kernen. 

  
 

    Aantal arbeidsplaatsen naar schaalgrootte Friese kernen 

 
Schaalgrootte kernen 

Arbeidsplaatsen per 
1.000 inwoners in 2000 

Arbeidsplaatsen 
per ha woonwerk-

gebied in 2000 
Kernen < 1.500 inwoners 195 7,1 
Kernen 1.500 – 5.000 inwoners 254 9,0 
Kernen 5.000 – 25.000 inwoners 399 14,7 
Kernen > 25.000 inwoners 630 28,4 
Leeuwarden 695 38,3 
Totaal 385 14,8 

 
Door de verstedelijking in en rond de stedelijke centra verder te ontwikkelen, verster-
ken wij de economische structuur van Fryslân. De beoogde Zuiderzeelijn met de daar-
aan gekoppelde verstedelijkingsimpulsen zal daaraan eveneens een bijdrage leveren: 
de extra dynamiek die hieruit op termijn voort vloeit willen wij met name faciliteren bij 
de toekomstige stationslocaties. De positie van de halteplaatsen langs de Zuiderzeelijn 
wordt daarmee versterkt.  

 
1. Het stedelijk netwerk Fryslân 

Stedelijke centra hebben als kwaliteit dat zij brandpunten van bedrijvigheid en werkge-
legenheid zijn en over een hoog voorzieningenniveau beschikken, dat voor een groot 
gebied eromheen van betekenis is. Deze kwaliteiten hebben te maken met voldoende 
schaal, massa, dynamiek en bereikbaarheid van verschillende functies bij elkaar. 
Daarnaast zijn de cultuurhistorische betekenis van steden en de daaraan gekoppelde 
stedelijke uitstraling en recreatieve beleving van groot belang. 
 
Bij het benutten van stedelijke kwaliteiten en potenties is een evenwichtige spreiding 
van bedrijvigheid, werkgelegenheid en bevolking belangrijk. Dit betekent dat wij bij het 
bepalen van de stedelijke structuur in Fryslân niet alleen kijken naar autonome trends 
en potenties, maar ook naar het historische nederzettingspatroon in Fryslân. Voor de 
selectie van de stedelijke centra is voorts van belang: het aantal inwoners, het aantal 
woningen en aard en schaal van bedrijvigheid, de aanwezigheid van (stedelijke) voor-
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zieningen op het gebied van detailhandel, (medische) zorg, (voortgezet en hoger) on-
derwijs en cultuur, de ligging aan (inter)nationale hoofdinfrastructuur en tenslotte de 
stedelijke uitstraling. 
 
Op grond van het bovenstaande kiezen wij voor zes stedelijke centra, die geza-
menlijk het stedelijk netwerk Fryslân vormen. Het gaat allereerst om de provin-
ciehoofdstad Leeuwarden en vervolgens om de centra Drachten, Heerenveen, 
Sneek, Harlingen en de regiostad Dokkum.  
Met het begrip “netwerk” geven wij aan dat deze stedelijke centra met verschillende in-
tensiteit onderling verbonden zijn en in hun onderlinge samenhang ook belangrijke re-
laties hebben met stedelijke gebieden buiten Fryslân. Belangrijke verbanden zijn er 
met het stedelijk netwerk Groningen–Assen, de as Lelystad–Almere–Randstad, de re-
gio Meppel–Zwolle en met kernen in de kop van Noord-Holland.  
 
Wij typeren de zes stedelijke centra als volgt: 
 
• De provinciehoofdstad Leeuwarden voorop. 

Leeuwarden is de historische en culturele hoofdstad van Fryslân met de 
bijbehorende hoofdstedelijke functies. Leeuwarden heeft samen met het 
nationaal stedelijk netwerk Groningen–Assen een centrale positie in 
Noord-Nederland. Het Rijk behandelt Leeuwarden, als tweede hoofdstad 
van Noord-Nederland, financieel-economisch en ruimtelijk-instrumenteel 
op gelijke voet met Groningen en Assen. Leeuwarden heeft een centrale 
ligging en een typisch stedelijke uitstraling, met gevarieerde woonmilieus, 
een uitgebreid en aantrekkelijk winkelgebied in een historisch centrum, di-
verse soorten bedrijvigheid en allerlei (hoog)stedelijke voorzieningen die 
voor heel Fryslân van betekenis zijn. Het is eveneens dé banenmotor van 
Fryslân: circa 25% van de totale Friese werkgelegenheid is in Leeuwarden 
geconcentreerd. Daarnaast is Leeuwarden het belangrijkste Friese cen-
trum van dienstverlening, (medische) zorg en onderwijs. Wij kiezen op tal 
van terreinen onvoorwaardelijk voor een versterking van de positie van 
Leeuwarden als hoofdstad van onze provincie, met accenten op een kwan-
titatief en kwalitatief voldoende aanbod van woningen en op een verbete-
ring van de bereikbaarheid. Wij hebben dit instrumenteel kracht bijgezet 
met het Stadsconvenant dat we met de gemeente Leeuwarden hebben af-
gesloten. Een sterk Leeuwarden is van belang voor de hele provincie. 

 
• De stedelijke centra Drachten, Heerenveen, Sneek en Harlingen.  

Drachten, Heerenveen en Sneek zijn de stedelijke centra in de A7-zone. 
Deze steden zijn de belangrijkste groeikernen in het zuiden van Fryslân 
met een goede ontsluiting en op relatief korte afstand van economische 
centra buiten Fryslân. De ruimtedruk van wonen, werken en voorzieningen 
is er relatief hoog. Wij zetten in op het verder benutten van de potenties 
van deze stedelijke centra voor wonen, bedrijvigheid en dienstverlening.  
Naast Leeuwarden is Harlingen stedelijk centrum in de Westergozone. 
Harlingen vormt door de strategische ligging aan zee- en binnenwater de 
toegangspoort naar de provincie. Harlingen is de enige zeehaven in Frys-
lân en heeft als havenstad een historische uitstraling. Wij willen de poten-
ties en kwaliteiten daarvan benutten. Naast Harlingen is het nabijgelegen 
Franeker een belangrijke ontwikkelingskern in het bundelingsgebied. Beide 
kernen vullen elkaar in meerdere opzichten aan. 
Drachten, Heerenveen, Sneek en Harlingen komen –naar verwachting– 
vanwege de in regionaal verband opgestelde regiovisies (respectievelijk de 
Structuurschets A7 en de Regiovisie Stadsregio Leeuwarden–Westergo-
zone) in aanmerking voor rijkssteun op grond van de Nota Ruimte. 
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• De regiostad Dokkum.  
Wij selecteren Dokkum als regiostad, gelet op de schaal en massa van de 
kern zelf en de stedelijke verzorgingsfuncties (zorg en onderwijs), alsmede 
de recreatieve en culturele functies voor heel Noordoost Fryslân. Het ac-
cent ligt bij de regiostad op het verder benutten van interne stedelijke dy-
namiek. Vanwege de centrale positie in de regio is een betere wegaanslui-
ting van Dokkum op de A7 van belang voor de ruimtelijk-economische 
ontwikkeling van heel Noordoost Fryslân. Onze inzet voor verbetering van 
de wegverbinding Dokkum–Burgum–Nijega (Centrale As) is hierop gericht. 
 

Werkgelegenheidsontwikkeling naar kernenstructuur   

  Ontwikkeling 1994-2004 
Verdeling in 

2004 

  absoluut procentueel  

Leeuwarden  8840 20 24% 

Drachten  5492 36 10% 

Heerenveen  4209 37 7% 

Sneek  3161 30 6% 

Harlingen  449 10 2% 

Dokkum  651 14 2% 

Stedelijke centra Totaal 22802 25 52% 

Regionale centra Totaal 6916 20 19% 

Plattelandskernen Totaal 10369 20 29% 

     

Totaal   40087 22 100% 
 
Met onze inzet op deze zes stedelijke centra dragen wij bij aan een evenwichtige ont-
wikkeling van zowel Noord- als Zuid-Fryslân. De ontwikkeling van een stedelijk cen-
trum past bij de schaal en functie ervan. Daarbij vinden wij het gewenst dat de stedelij-
ke centra elkaar onderling aanvullen door enerzijds een goede afstemming van func-
ties en anderzijds een goede profilering waarmee de centra zich van elkaar op hun 
specifieke kwaliteiten kunnen onderscheiden. Vooral de provinciehoofdstad Leeuwar-
den heeft een specifieke taakstelling. Daarnaast is er een onderscheid tussen de drie 
grote stedelijke centra Drachten, Heerenveen, Sneek, het kleinere stedelijke centrum 
Harlingen en de regiostad Dokkum. De ontwikkeling van Harlingen wordt in samen-
hang met het nabijgelegen Franeker bekeken. Bij de verdere ontwikkeling van Heeren-
veen vindt afstemming plaats met het nabijgelegen Joure. 
 
De stedelijke centra hebben door hun ligging aan (toekomstige) belangrijke verbindin-
gen (weg, water en spoor) een functie voor de vestiging en ontwikkeling van (inter)-
nationaal georiënteerde bedrijvigheid en zakelijke dienstverlening die voor heel Fryslân 
van betekenis zijn. Door deze infrastructuur vormen zij het stedelijk netwerk Fryslân die 
de provincie met andere economische zwaartepunten buiten Fryslân verbindt, en Frys-
lân daarbinnen positioneert. De verstedelijking rond de nieuwe halteplaatsen van de 
beoogde Zuiderzeelijn zal deze stedelijke structuur op termijn versterken, waarbij de 
afspraak essentieel is dat in Leeuwarden naast station Leeuwarden Centraal ook de 
voorstadhalte Werpsterhoek wordt ontwikkeld. 

 
 

2. Invulling en benutting stedelijke structuur 

De stedelijke centra dienen aantrekkelijk te zijn voor alle groepen van de samenleving, 
niet alleen om er te werken maar ook om er te wonen. We streven naar levendige en 
tevens veilige binnensteden. We zetten in op goed en betaalbaar wonen voor ieder-
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een, zowel in bestaand bebouwd gebied als in uitleglocaties aansluitend op de stedelij-
ke centra. Dit vraagt om gevarieerd bouwen, en om revitalisering en het op peil houden 
van bestaande bebouwing en voorzieningen. Bij herstructurering wordt ingezet op een 
efficiënt gebruik van het bestaande bebouwde gebied. Op een beperkte schaal en 
aanvullend op het woningaanbod van de stedelijke centra, zien wij mogelijkheden om 
de vraag naar dorps en landelijk wonen in de bundelingsgebieden rond de stedelijke 
centra op te vangen. Daaronder zijn ook vormen van landgoedwonen begrepen. 
 
Naast ruimte voor wonen dient in de stedelijke centra voldoende ruimte beschikbaar te 
zijn voor onder meer bedrijvigheid, dienstverlening, culturele, commerciële en openba-
re voorzieningen, gezondheidszorg en onderwijs. Wij bieden bij de stedelijke centra 
voldoende ruimtelijke mogelijkheden voor allerhande bedrijfsvestigingen die hier van 
een hoogwaardig vestigingsmilieu met agglomeratievoordelen kunnen profiteren. 
Vooral vormen van (zakelijke) dienstverlening kunnen de stedelijkheid verhogen. Pa-
rool hiervoor is: “een goede plek voor elk bedrijf”, wat ook inhoudt dat er verschillen in 
profielen en thema’s tussen de stedelijke centra zijn. Om voorbereid te zijn op de toe-
komst vinden wij strategisch voorraadbeheer van bedrijventerreinen voor de stedelijke 
centra van groot belang. 
 
De kwaliteit van en de mogelijkheden in het bestaande bebouwde gebied zullen steeds 
meer aan belang toenemen. Door de (op termijn) afnemende behoefte aan nieuwe uit-
breidingslocaties zal een accentverschuiving van kwantiteit naar kwaliteit plaatsvinden. 
Deze behoefte aan kwaliteitsverbetering is actueel, gelet op de kwalitatieve tekortko-
mingen in delen van het bestaande bebouwde gebied. Vanwege het toenemende be-
lang van herstructurering en vernieuwing van het bestaande bebouwde gebied, zullen 
wij inzetten op een ondersteunende provinciale rol bij herstructurerings- en vernieu-
wingsprojecten van strategisch belang voor de kern en met een bijzondere en ver-
nieuwende betekenis. Wij onderkennen dat het hier primair een gemeentelijke verant-
woordelijkheid betreft. Onze inzet zal daarom selectief en ondersteunend zijn. In de 
uitvoeringsagenda werken wij dit verder uit. 
 

 
3. Voorkeursrichtingen voor verstedelijking in de bundelingsgebieden  

Het streekplan biedt voor de zes bundelingsgebieden ontwikkelingsruimte om de op-
gaven voor wonen, werken en voorzieningen te kunnen realiseren. Ongebreidelde 
groei vinden wij echter ongewenst. Allereerst moet conform de uitgangspunten van de 
Nota Ruimte naar de ruimtelijke mogelijkheden en kwaliteiten van het bestaande be-
bouwde gebied worden gekeken. Vervolgens moeten benodigde stedelijke uitbreidin-
gen ook ruimtelijke kwaliteit toevoegen en nieuwe functies met elkaar combineren, zo-
dat efficiënt ruimtegebruik wordt bevorderd en een aantrekkelijke overgang tussen ste-
den en platteland tot stand komt.  
 
De invulling van de bundelingsgebieden is van provinciaal belang. Met name bij de 
overgang van stad naar platteland zijn bovenlokale belangen aan de orde. Wij onder-
steunen gemeenten bij het maken van keuzes voor nieuwe stedelijke uitbreidingen 
door mee te denken over de vraag hoe ruimtelijke en ook juridische kwaliteit aan ge-
meentelijke plannen toe te voegen is. Als basis hiervoor hebben wij na overleg met de 
gemeenten in hoofdstuk 3 globaal de voorkeursrichtingen voor nieuwe uitbreidingen bij 
de stedelijke en regionale centra aangegeven. Voor de bundelingsgebieden zijn deze 
voorkeursrichtingen op kaart opgenomen. In verder overleg met gemeenten werken wij 
het bundelingsbeleid voor Leeuwarden, Sneek, Drachten, Heerenveen, Harlingen en 
Dokkum als speerpunt in de uitvoering van het streekplan nader uit.  
 
Bij de verdere uitwerking van ons bundelingsbeleid bepalen de wettelijk vastgelegde 
gebieden ter bescherming van waardevolle natuur, landschap en cultuurhistorische ob-
jecten de randvoorwaarden. Alleen onder zeer specifieke voorwaarden zijn binnen de 
wettelijk beschermde gebieden ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Buiten de wettelijk 
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beschermde gebieden zijn in de bundelingsgebieden ruimtelijke ontwikkelingen moge-
lijk mits ruimtelijke kwaliteit wordt toegevoegd en mits aantoonbaar rekening gehouden 
wordt met (niet wettelijk verankerde) landschappelijke, cultuurhistorische en landbouw-
kundige waarden. Wij doelen hierbij vooral op de belangrijkste structuurbepalende ob-
jecten, structuren en lijnen uit de cultuurhistorische kaart (CHK), de kernkwaliteiten per 
landschapstype, overige opvallende landschappelijke kenmerken en landbouwkwalitei-
ten en op de kansen en risico’s die samenhangen met water. 

 

…..temidden van een vitaal platteland….. 

De economische, landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het 
platteland met zijn vele kernen, hebben een belangrijke functie voor de bewoners van 
het platteland. Zij vervullen daarnaast ook een rol voor de recreatieve beleving en ont-
spanning van de bewoners van stedelijke gebieden. De kenmerkende sociaal-
economische dragers - landbouw, recreatie en kleinschalige bedrijvigheid (MKB) - pas-
sen daar bij en zorgen voor vitaliteit. 
 
Het platteland is in onze visie niet alleen een rustiek, landelijk ogend gebied. Hoewel 
de dynamiek er lager ligt dan in stedelijk gebied, is het ook de woon- en leefruimte van 
ongeveer zestig procent van de Friese bevolking. Mensen moeten er daarom werk en 
voorzieningen kunnen vinden die passen bij de aard en schaal van het gebied. Het 
platteland is vitaal en is in vergelijking met de stedelijke centra relatief welvarend. De 
vitaliteit moet niet onder druk komen te staan door het verminderen van het aantal 
agrarische bedrijven en het verdwijnen van (commerciële) voorzieningen. 
 
Daarom zien wij het als uitdaging een duurzaam sociaal-economisch ontwikkelingsper-
spectief voor het platteland te vinden met behoud en versterking van de bestaande 
kwaliteiten van het gebied. Dit veronderstelt een vitale, duurzame landbouw en ruimte 
voor ondernemerschap in een gebied met grote ruimtelijke kwaliteit. Het platteland 
moet zich kunnen blijven ontwikkelen binnen deze kwaliteiten en binnen de plaatselijke 
verhoudingen. 
 
Ook ontmoetingscentra zijn belangrijk voor de sociale samenhang in kleine kernen. 
Wanneer deze centra worden verbreed met kleinschalige basisvoorzieningen kunnen 
ze een spilfunctie voor de leefbaarheid op het lokale niveau gaan vormen en tevens de 
combinatie van arbeid- en zorgtaken vergemakkelijken. Ons beleid voor dorpshuizen 
en multifunctionele centra sluit hierop aan. Daarnaast is de ontsluiting van kleine ker-
nen aandachtspunt voor beleid. 

 
1. Regionale centra 

Voor een vitaal en leefbaar platteland zetten wij in op een sterke positie van de kernen 
die een duidelijke regionale verzorgingsfunctie hebben. Deze zogenaamde regionale 
centra vormen essentiële schakels tussen de vele kleine kernen in hun omgeving en 
de stedelijke centra. Het zijn belangrijke dragers van voorzieningen, bovenlokale be-
drijvigheid en werkgelegenheid en van dienstverlening op het platteland. Een bijbeho-
rende regionale woonfunctie ondersteunt deze dragers. Regionale centra vormen ge-
zamenlijk de regionale verzorgingsstructuur van het platteland, dat wil zeggen van het 
gebied buiten de directe invloedsfeer van de stedelijke centra.  
 
Met het versterken van regionale centra hebben we een antwoord op het grotendeels 
autonome proces van schaalvergroting waardoor steeds meer, vooral commerciële 
voorzieningen uit de kleine kernen op het platteland verdwijnen. Gebleken is dat een 
sterke positie van de regionale centra op het gebied van wonen, werken en voorzie-
ningen, bijdraagt aan het draagvlak om voorzieningen en de werkgelegenheid op dit 
niveau vast te kunnen houden. 
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Bij de selectie van regionale centra gelden de volgende factoren: 
• schaal en omvang van de kern; 
• omvang, aard en oriëntatie van de winkelvoorzieningen en van dienstverlenende 

functies zoals banken, waarbij de (winkel)voorzieningen vooral een regionale func-
tie hebben; 

• de werkgelegenheidsfunctie (aantal arbeidsplaatsen) voor de regio; 
• de aanwezigheid en capaciteit van voortgezet onderwijs, met eveneens een regio-

nale functie; 
• de aanwezigheid en capaciteit van (medische) zorgvoorzieningen en recreatieve 

voorzieningen met een bovenlokaal karakter; 
• de ruimtelijke spreiding over de provincie met een bijbehorende goede bereikbaar-

heid –zowel met auto, fiets als openbaar vervoer– vanuit meerdere richtingen.  
 
De regionale centra uit het Streekplan 1994 vervullen nog steeds een belangrijke func-
tie voor de regio. In een herijkingsanalyse hebben wij de functie en ligging van kernen 
in hun regionale omgeving en ten opzichte van elkaar in ogenschouw genomen. Vrijwel 
alle inwoners van Fryslân blijken binnen de verzorgingssfeer van 7½ tot 10 km van een 
regionaal of stedelijk centrum te wonen. Er zijn daarom, ook gelet op de gewenste con-
tinuïteit van provinciaal en gemeentelijk beleid, geen redenen om veranderingen aan te 
brengen in de huidige regionale centra. 
 
De volgende regionale centra zijn (opnieuw) geselecteerd: Balk, Bolsward,  
Buitenpost, Burgum, Franeker, Gorredijk, Grou, Joure, Kollum, Lemmer,  
Makkum, Oosterwolde, St. Annaparochie, Surhuisterveen, Wolvega en Workum.  
 
Op het regionale schaalniveau zetten we voor de regionale centra in op bundeling en 
concentratie van wonen en werken en een robuust draagvlak voor voorzieningen door: 
• een goede ruimtelijke positionering en situering van regionaal georiënteerde voor-

zieningen. Behoud en versterking van een attractief en bereikbaar kernwinkelge-
bied is belangrijk;  

• behoud en verdere ontwikkeling van aantrekkelijke woonmilieus voor opvang van 
de woningbehoefte in de regio. Uitgegaan wordt van een meer dan evenredige 
woningtoename in de regionale centra; 

• het op kwaliteit houden van bestaande bedrijventerreinen en het op voorraad aan-
leggen van nieuwe, goed bereikbare bedrijventerreinen, zodat een wervend vesti-
gingsmilieu voor (boven)lokale en regionale bedrijven aanwezig is. 

 
Tussen de regionale centra bestaan aanzienlijke verschillen wat betreft aard, schaal en 
potenties. Wij vinden dat er voldoende ruimte moet zijn voor gemeentelijk maatwerk 
per kern, zodat de verschillende regionale potenties kunnen worden benut. 

 
2. Bedrijfsconcentratiekernen 

Aanvullend op de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling in de stedelijke en 
regionale centra, wijzen wij voor de vastelandgemeenten die niet over een regio-
naal of stedelijk centrum beschikken één bedrijfsconcentratiekern aan waar be-
perkte voorraadvorming van bedrijventerrein mogelijk is. Het gaat om de kernen 
Dronrijp, Heeg, Marrum, Stiens, Veenwouden en Winsum.  
 
Met het aanwijzen van bedrijfsconcentratiekernen investeren wij tegelijkertijd in zowel 
het economisch vitaal houden van het platteland als in het instandhouden van land-
schappelijke kwaliteiten. Bedrijfsconcentratiekernen hebben een functie voor de op-
vang van lokale bedrijven van enige schaal en omvang waarvoor de stap naar een re-
gionaal centrum te groot is. Daarnaast kunnen ze tegemoet komen aan de behoefte 
van clustering van bedrijven die aan de landbouw gelieerd zijn, zoals landbouwmecha-
nisatiebedrijven, en –waar van toepassing– van watersportgebonden bedrijven. 
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3.  Overige kernen 

Voor de kleine kernen staan wij een terughoudend woningbouwbeleid voor. Woning-
bouw op het platteland is primair gericht op de plaatselijke woningbehoefte, dat wil 
zeggen op de reële woningvraag die voortkomt uit het gebied zelf. De verdeling van de 
beschikbare woningbouwruimte op het platteland is primair een gemeentelijke verant-
woordelijkheid. Wel leggen wij een accent op locaties die goed met het openbaar ver-
voer ontsloten zijn. Als de woningtypen en de bouwstromen goed worden afgestemd 
op deze plaatselijke behoefte, kan de woningbouw naar onze mening samengaan met 
de schaal en ruimtelijke karakteristiek van bestaande dorpen. Nieuwe solitaire neder-
zettingen zijn niet nodig. 
 
Ruimte voor ontwikkeling voor lokale bedrijven in kleine kernen draagt bij aan de le-
vendigheid en de economische vitaliteit op het lokale schaalniveau. Deze ruimte bie-
den wij, primair binnen bestaand bebouwd gebied en vervolgens voor nieuwe locaties 
aan de rand van de kern. Hierbij streven wij meer dan voorheen naar verhoging van de 
ruimtelijke kwaliteit en de beleving daarvan, waarbij maatwerk als begrip centraal staat. 

 
4. Kwaliteitsarrangementen  

Wij geven de vitaliteit van het platteland een extra impuls. Dit door nieuwe vormen van 
wonen, werken, recreëren en verzorging pro-actief te combineren met het behoud van 
waardevolle gebouwen, de afbraak van beeldverstorende bebouwing, het afronden en 
opknappen van onsamenhangende bebouwing en met nieuwe landschappelijke en na-
tuurlijke kwaliteiten. Wij zoeken naar “kwaliteitsarrangementen” in het landelijk gebied 
waar deze koppeling in zit. Hierbij  zijn ook meer grootschalige ontwikkelingen moge-
lijk, wanneer bij de nieuwe sociaal-economische functies een functionele relatie gelegd 
kan worden met de rust of de groene en blauwe kwaliteiten in het landelijk gebied. 
Kwaliteitsarrangementen geven ruimte voor nieuwe sociaal-economische dragers en 
kunnen verpaupering van vrijkomende (agrarische) bebouwing ombuigen. Vooral het 
hergebruik van vrijkomende boerderijen willen wij krachtig bevorderen. 
 

….. met z’n aantrekkelijke groene en blauwe ruimten. 

Het landschap met daarbinnen de vele karakteristieke steden en dorpen en de ken-
merkende functies landbouw, natuur, water en recreatie, vormt het kapitaal van Frys-
lân. Dit kapitaal willen wij samen met anderen instandhouden en verder versterken. 
Meer dan voorheen spelen de kernkwaliteiten van de landschapstypen een richtingge-
vende rol in de totale belangenafweging bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wij voelen ons 
betrokken bij en zijn mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het hele landelijk ge-
bied. Via het financieringskader van het nieuwe Investeringsbudget Landelijk Gebied 
zetten wij erop in om beschikbare middelen te verdelen over heel Fryslân. 
 
De groene en blauwe ruimten in het landelijk gebied beschouwen wij als het hart van 
Fryslân. Zonder dit hart kan er geen kloppend Fryslân bestaan! Wij vinden het noodza-
kelijk om de groene en blauwe ruimten te reserveren voor functies die hiermee een di-
recte relatie hebben. Als één van de grondgebruikers zich deels terugtrekt verdient het 
de voorkeur dat de andere landelijke functies de leeggevallen ruimte opvullen. Door 
versterkt in te zetten op concentratie van verstedelijking kunnen wij de druk op het lan-
delijk gebied beheersen. Dat is voor alle gebruikers van de groene en blauwe ruimten 
van belang, niet in de laatste plaats voor de landbouw. 

 
Het is duidelijk dat de verschillende gebruikers van het landelijk gebied elkaar nodig 
hebben. De landbouw kan niet zonder een goede waterhuishouding, terwijl sommige 
vormen van natuur niet zonder de landbouw kunnen. Ook natuur is afhankelijk van de 
waterkwantiteit en -kwaliteit. Daarnaast zorgt de natuur voor de aantrekkelijkheid van 
gebieden waarvan de recreatie weer afhankelijk is. De recreatie op haar beurt brengt 
middelen in voor onderhoud van natuur en landschap. Ondanks deze symbiose is er 
soms toch sprake van belangenconflicten tussen de verschillende gebruikers van de 
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groene en blauwe ruimten. Wij verkleinen deze spanningen door een goede samen-
werking tussen de verschillende gebruikers te stimuleren. 
 
Wij zetten daarom multifunctionaliteit in als een belangrijke ruimtelijke oplossingsrich-
ting voor de groene en blauwe ruimten van het platteland. Dit betekent onder meer dat 
wij in bepaalde gebieden een sterke landbouwfunctie koppelen aan de functies recrea-
tie, water en natuur. Multifunctionaliteit is echter niet overal in dezelfde mate toepas-
baar. Specifieke landbouwfuncties zoals glastuinbouw, verdragen zich soms moeilijk 
met andere functies. Ook zijn er gebieden waar bestaande kernkwaliteiten zo belang-
rijk zijn dat functiescheiding voorrang heeft boven functieverweving. Dit is bijvoorbeeld 
het geval in natuurgebieden met zeer kwetsbare waarden. Dit betekent dat er verschil-
lende oplossingsrichtingen voor verschillende gebieden gedefinieerd moeten worden. 

 
 

1. Landbouw 

Fryslân heeft een belangrijke landbouwfunctie en zal deze wat ons betreft zeker be-
houden. De landbouw is een belangrijke sociaal-economische drager van het landelijk 
gebied en is cruciaal voor het beheer van het landschap. Naar verwachting zal de 
schaalvergroting in de landbouw verder doorzetten. Buiten de EHS en bestaande na-
tuurgebieden bieden wij voldoende ruimte voor die schaalvergroting, waarbij we tege-
lijkertijd recht doen aan de identiteit van het desbetreffende landschapstype. Daarmee 
onderkennen we dat de landbouw naast een economische productiefunctie ook een 
belangrijke functie heeft voor het beheer van het kenmerkende agrarische cultuurland-
schap. 
 
De landbouw zal zich naast schaalvergroting via groene en blauwe diensten richten op 
andere activiteiten als recreatie, waterberging en natuurbeheer. Naast de ruimte voor 
schaalvergroting bieden we daarom ook ruimte voor verbreding en verdieping van de 
landbouw. In voorkomende gevallen zal de landbouw dan gecombineerd worden met 
nevengeschikte functies, afgestemd op de in het gebied bestaande kwaliteiten.  
 
2. Natuur 

Naast het erkennen van het belang van de intrinsieke waarde van natuur, heeft het 
merendeel van de natuurgebieden een multifunctioneel karakter. Bij de meest waarde-
volle en kwetsbare natuurgebieden ligt het accent meer op de hoofdfunctie natuur. Wij 
gaan verder met de realisering van het netwerk van samenhangende natuurgebieden, 
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), die volgens afspraken in 2018 zal zijn gereali-
seerd. Natuurwaarden buiten de EHS, zoals houtwallen en elzensingels maar ook wei-
devogel- en ganzengebieden, zullen we met specifiek beleid actief ondersteunen. 

 
3. Water 

Het landelijk gebied heeft een belangrijke functie voor de opvang, berging en afvoer 
van water. Ook de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Fryslân is in sterke 
mate afhankelijk van een zorgvuldig gebruik van de groene en blauwe ruimten. Door 
de klimaatverandering –met als gevolg zeespiegelstijging, toename van neerslaginten-
siteit en toenemende kans op lange droogteperioden– zal het belang van deze functies 
in de toekomst alleen maar toenemen. Wij zien in dit verband goede mogelijkheden om 
vormen van waterberging, waterconservering, en waterzuivering te combineren met 
andere functies. Hierbij staat voorop dat het oorspronkelijke primaire gebruik gehand-
haafd kan worden en juist kan worden verrijkt met een toevoeging van nieuwe water-
functies.  

 
4. Recreatie 

Het imago van Fryslân wordt in sterke mate bepaald door de (cultuur)toeristische en 
recreatieve mogelijkheden die de provincie te bieden heeft. De te koesteren kernkwali-
teiten van Fryslân staan daar borg voor. De toeristische sector is een belangrijke bron 
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van werkgelegenheid en is daarmee een belangrijke sociaal-economische factor die 
tevens bijdraagt aan de instandhouding van het voorzieningenniveau in dorpen. 
 
Wij bieden daarom zowel ruimte voor kwaliteitsverbetering met inbegrip van de daar-
voor benodigde uitbreiding van bestaande recreatieve voorzieningen, als voor het ont-
wikkelen van nieuwe initiatieven. Voorwaarde hiervoor is wel dat deze verantwoord in 
de landschappelijke en natuurlijke omgeving kunnen worden ingepast. Ook zetten wij 
cultuurhistorische waarden actiever in om de recreatie een impuls te geven. 
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1.3 STURING: LOKAAL WAT KAN, PROVINCIAAL 
WAT MOET 

Onze provinciale sturing is selectief en verschilt per thema. Afhankelijk van het onder-
werp hebben gemeenten en anderen de ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen 
en waar te maken. Een goed samenspel tussen gemeenten, waterschappen, maat-
schappelijke organisaties, marktpartijen en burgers is nodig om ruimtelijke doelen op 
het provinciale niveau te kunnen verwezenlijken. We volgen het motto van de Nota 
Ruimte, “decentraal wat kan, centraal wat moet” door deze te vertalen naar de provin-
ciale situatie: “lokaal wat kan, provinciaal wat moet”. 
 
Ruimtelijke ontwikkeling is immers vrijwel nooit gebonden aan één actor of verant-
woordelijke: we zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor datgene wat we als geheel als 
“mooi” of “lelijk”, “logisch” of “uitdagend” bestempelen. Uiteindelijk bepalen we geza-
menlijk hoe Fryslân er in de toekomst uit komt te zien. Wij brengen dit ontwikkelingsge-
richt tot stand in een gezamenlijke zoektocht, waarbij het eindresultaat niet vooraf 
vaststaat. Wij zullen vanuit de provincie daarbij vooral sturen op bundeling en concen-
tratie van wonen en werken in de stedelijke bundelingsgebieden, het verantwoord pla-
nologische ruimte bieden voor een vitaal platteland en op een verhoging van de ruimte-
lijke kwaliteit. Naast onze ontwikkelingsgerichte rol blijven wij ook een coördinerende 
en toetsende rol houden. Bij dit samenspel vullen de partners elkaar aan, waarbij een 
ieder zich bewust is van de verschillende verantwoordelijkheden. 
 
Dit streekplan heeft een ontwikkelingsgericht karakter waarin een duidelijke koppeling 
met beleidsuitvoering is gelegd. “It is mei sizzen net te dwaan.” Daar hoort voor ons 
een concrete uitvoeringsagenda bij. Dit streekplan is uitnodigend en flexibel met ruimte 
voor lokaal maatwerk, waaraan ook andere partijen actief invulling gaan geven. De 
provincie is één van de partijen die samen met andere overheden en organisaties tot 
een gezamenlijke aanpak wil komen.   

 
Wat is ontwikkelingsplanologie? 
Ontwikkelingsgericht werken (ontwikkelingsplanologie), is niet nieuw. Ook in Fryslân zijn we daar 
al aan gewend, bijvoorbeeld met het ROM-gebied Zuidoost-Fryslân en het Fries Merenproject. 
Vernieuwend is wel de integrale en gelijktijdige aanpak van de verschillende kenmerken van 
ontwikkelingsplanologie. Deze kenmerken zijn: 
• integrale gebiedsontwikkeling: zowel incidentele kwesties als een complex van factoren 

kunnen aanleiding zijn om in een gebied een project te starten. De daarop volgende aanpak 
heeft een integrale insteek, zodat onderdelen binnen het gebied elkaar kunnen versterken; 

• gezamenlijk proces: betrokken partijen maken gezamenlijk een start en gaan door tot het 
eindresultaat is bereikt; 

• complementaire partijen: iedere partij doet waar hij/zij goed in is; 
• streven naar kwaliteit: de aanpak rust erop dat alle betrokken partijen handelen vanuit een 

gedeelde ruimtelijke visie op de kwaliteitsverbetering van het gebied; 
• financiering en uitvoering (deel)projecten: het gaat om een reeks samenhangende deelpro-

jecten, waardoor winstgevende en verlieslatende deelprojecten met elkaar in evenwicht 
worden gebracht; 

 
En toelatingsplanologie dan? 
Er bestaat geen tegenstelling tussen toelatingsplanologie en ontwikkelingsplanologie. Beide zijn 
nodig, het één kan niet zonder het ander. Toelatingsplanologie is nodig om gebieden met be-
langrijke natuurlijke en landschappelijke waarden in stand te houden. Het is ook nodig om te 
voorkomen dat op teveel plaatsen nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn, met verspilling van ruim-
te als gevolg: het creëren van relatieve schaarste kan functioneel zijn. Toelatingsplanologie is 
dus nodig om ontwikkelingsgericht bezig te kunnen zijn. 
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Rol provincie 

Wij houden ons pro-actief bezig met gemeentegrensoverschrijdende onderwerpen en 
stellen ons daarbuiten terughoudend en selectief op. Wij zetten meer dan voorheen in 
op onze agenderende, meedenkende, mee-ontwikkelende, stimulerende en participe-
rende rol. Om deze rollen waar te kunnen maken mag van ons verwacht worden dat 
we gedurende de uitvoering van het streekplan extra mens- en proceskracht en zo no-
dig middelen ter beschikking stellen. Daarnaast geven wij invulling aan onze coördine-
rende en toetsende rol. In ons planologisch toezicht kennen we een grote betekenis 
toe aan de als essentieel en richtinggevend aangegeven beleidsuitspraken in dit 
streekplan. Als koersbepaler en opdrachtgever in de uitvoering onderhouden wij con-
tacten met meerdere partijen en belanghebbenden. Op deze wijze kunnen wij onze in-
zet op een ondeelbaar Fryslân met ruimtelijke kwaliteit bij een ieder onder de aandacht 
brengen.  
 
Conform de systematiek van de Nota Ruimte hebben wij in bijlage 3 een samenvattend 
schematisch overzicht opgenomen waarin per beleidsthema staat aangegeven wat wij 
met dit streekplan willen bereiken en wie daarin welke rol vervult. In de derde kolom 
staat onze eigen rol weergegeven, overeenkomstig de belangrijkste ‘essentiële en rich-
tinggevende uitspraken’ uit hoofdstuk 2. De vierde kolom geeft de rol van gemeenten 
en anderen weer, op basis van de uitspraken uit hoofdstuk 2. In de volgende paragraaf 
worden deze termen toegelicht. 
 

Rol gemeenten 

De gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn op lokaal niveau de be-
langrijkste actoren. Zij zijn de beheerders van het gemeentelijk grondgebied, verstrek-
ken opdrachten aan en werken samen met advies- en ingenieursbureaus, maken ver-
schillende ruimtelijk relevante plannen en hebben een belangrijke rol bij vergunningver-
lening en handhaving. Gemeenten zijn bovendien het loket, het aanspreekpunt voor 
corporaties, projectontwikkelaars, burgers en belangengroeperingen en bepalen daar-
mee ook de intensiteit van de communicatie en de interactie bij planvorming. 
 
Voor een slagvaardige ruimtelijke ontwikkeling geven gemeenten zelf invulling aan lo-
kaal ruimtelijk beleid. Zij hebben daarbij ruimte voor eigen creatieve oplossingen en 
kunnen zo inspelen op specifieke problemen en uitdagingen. Wij verwachten dat ge-
meentelijke overheden deze ruimte nemen en daarbij “lef” tonen, op basis van een vi-
sie op het eigen plangebied waarin helder wordt gemaakt hoe gewerkt wordt aan de 
verhoging van ruimtelijke kwaliteit.  
 

Rol waterschappen 

Kern van de rolverdeling tussen provincie en waterschappen is dat de taken van de 
provincie als algemeen bestuurslichaam en die van de waterschappen als vorm van 
functioneel bestuur, op elkaar aansluiten. De waterschappen leveren bij de toepassing 
van de watertoets wateradviezen die door provincie en gemeenten gebruikt worden in 
hun integrale belangenafweging. Daarnaast scheppen de waterschappen als operatio-
nele beheerders van de watersystemen de waterhuishoudkundige condities voor ruim-
telijke functies, zoals wonen, landbouw en natuur. 
 

Rol maatschappelijke organisaties en burgers 

Hoewel het ruimtelijk ordeningsbeleid formeel in handen is bij de overheid, komt de 
ontwikkeling van een bepaald gebied altijd tot stand via samenwerking met betrokke-
nen en belanghebbenden. Boeren, burgers, buitenlui, belangengroeperingen, woning-
bouwcorporaties en bedrijven zijn met recht trots op en betrokken bij hun eigen omge-
ving. Hun initiatieven zijn een belangrijk middel tot behoud en ontwikkeling van de ei-



1. Om de kwaliteit fan de romte 
___________________________________________________________________   

 STREEKPLAN FRYSLÂN 2007            21 

gen identiteit, zowel binnen de eigen gelederen als bij de diverse overheden. Vele dor-
pen maken eigen dorpsvisies. Naast het inbrengen van kennis en kunde bij planvor-
ming, verwachten wij dat deze partijen bewust handelen en verantwoordelijkheid ne-
men om de ruimtelijke kwaliteit van de eigen omgeving te verhogen. Wij stimuleren hen 
daarbij door ze vroegtijdig te betrekken bij zowel planvorming als uitvoering. 
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1.4 UITVOERING EN DOORWERKING 

Uitvoeringsagenda 

Het ontwikkelingsgerichte karakter van het streekplan komt onder meer tot uiting in de 
uitvoeringsagenda die periodiek wordt opgesteld en door Provinciale Staten wordt 
vastgesteld. Hierin geven wij de speerpunten voor de uitvoering van het streekplan 
aan. Daarnaast biedt de uitvoeringsagenda een overzicht van alle op grond van het 
streekplan uit te voeren acties, door onszelf en door anderen. 
 
Voor de speerpunten geven wij aan wat het beoogde doel en eindresultaat zijn, wat de 
ruimtelijke relevantie op het provinciale schaalniveau is, wat het provinciale belang is, 
binnen welke kaders de provincie zal participeren, wie naast de provincie de andere 
betrokkenen zijn om het project te doen slagen, welke rol deze betrokkenen vervullen, 
welke middelen met het project gemoeid zijn en wat de looptijd van het project is. Wij 
geven uiteraard met anderen nader invulling aan de uitvoeringsagenda. De uitvoe-
ringsagenda zal gevoegd worden bij het streekplan. 

 
Samenhang met ander omgevingsbeleid 
 
Relatie met ander Fries omgevingsbeleid  
Het streekplan is integratiekader voor ander Fries omgevingsbeleid, inclusief ruimtelijk relevant 
sectorbeleid. De meest relevante beleidsplannen zijn het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan, 
het Provinciaal Milieubeleidsplan, het Waterhuishoudingsplan, het Sociaal Beleidskader en het 
Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied. 
 
De bovengemeentelijke regiovisies, met name de Structuurschets A7-zone, de Regiovisie Stads-
regio Leeuwarden–Westergozone en de door vier gemeenten opgestelde regiovisie voor Noord-
oost-Fryslân, zijn belangrijke bouwstenen voor dit streekplan. 
 
Relatie met SNN 
Voor de periode 2007-2013 is in noordelijk verband een Strategische Agenda met als hoofddoel-
stelling duurzame economische groei met behoud van ruimtelijke kwaliteit opgesteld. De Strate-
gische Agenda en het streekplan zijn op elkaar afgestemd. 
 
Relatie met Structuurvisie Zuiderzeelijn 
Voor de Zuiderzeelijn (ZZL) is op rijksniveau een Structuurvisie opgesteld. In dit kader zijn op-
nieuw het nut en de noodzaak van een snelle spoorverbinding tussen de Randstad en Noord-
Nederland op alle relevante aspecten onderzocht. Bij dit onderzoek zijn regionale overheden, 
maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners nauw betrokken geweest. De Structuurvi-
sie Zuiderzeelijn is een samenhangende rijksvisie op de huidige en toekomstige ruimtelijk-
economische situatie van Noord Nederland en Flevoland, inclusief de bereikbaarheidssituatie in 
het gebied Schiphol–Almere–Groningen. De visie brengt aan het licht of er knelpunten zijn en 
draagt daar oplossingen voor aan. Deze mogelijke oplossingen zijn op haalbaarheid onderzocht. 
De huidige varianten van de Zuiderzeelijn zijn daar in elk geval bij betrokken, evenals de Hanze-
lijn-plus-plus-variant, die de aanleg van de Hanzelijn combineert met verbeterde spoorlijnen naar 
Groningen en Leeuwarden en investeringen in regionale bereikbaarheidsprojecten. Behandeling 
van de Structuurvisie Zuiderzeelijn in de Tweede Kamer heeft ertoe geleid dat er een vervolg-
studie plaatsvindt naar de kosten en baten van een Hogesnelheidstrein (HST) via het tracé van 
de Zuiderzeespoorlijn. Parallel aan deze studie worden de kosten en baten van het zogenaamde 
transitiealternatief –transitie van de noordelijke economie naar een kenniseconomie– verder uit-
gewerkt. Er wordt ook gekeken naar de kosten en baten van het oplossen van regionale bereik-
baarheidsknelpunten, zowel voor het autoverkeer als voor het openbaar vervoer. Mede op basis 
van deze vervolgstudies zal definitieve besluitvorming op rijksniveau plaatsvinden. 
 
Wij beogen de aanleg van de Zuiderzeelijn als snelle spoorverbinding tussen Groningen en de 
Randstad, met halteplaatsen bij Heerenveen, Drachten en Leeuwarden. Dit zal op verschillende 
schaalniveaus doorwerken. Er zijn effecten te verwachten, zowel op het niveau van de positie 
van Noord-Nederland als Europese regio, als op het niveau van ontwikkelingsmogelijkheden 
rond de halteplaatsen. De komst van de Zuiderzeelijn betekent een versnelling van een ingezet-
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te ontwikkelingsrichting en leidt tot vergroting van de externe dynamiek van Noord-Nederland in-
clusief Fryslân.  
  
 
Relatie met relevante rijksnota’s 
Er is een aantal rijksnota’s relevant voor de toekomst van de ruimtelijke ontwikkeling van Frys-
lân. Het betreft hier allereerst de Nota Ruimte. Daarnaast gaat het om de Agenda Vitaal Platte-
land, de nota Pieken in de Delta en de Nota Mobiliteit. Ook de nieuwe PKB Waddenzee is voor 
Fryslân belangrijk. Wij dragen zorg voor doorwerking van nationaal ruimtelijk beleid naar het 
provinciale niveau. Met dit streekplan nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de voor Fryslân 
relevante onderdelen van de “Ruimtelijke Hoofdstructuur” en dragen wij zorg voor de borging 
van de tot de “basiskwaliteit” behorende onderdelen uit de Nota Ruimte.  
 

 

Planologisch toezicht in de huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening 

In ons planologisch toezicht toetsen wij gemeentelijk ruimtelijk beleid aan de als zoda-
nig benoemde provinciale belangen in het streekplan. Wij zetten daarbij primair in op 
de doorwerking van de belangen waarover wij essentiële dan wel richtinggevende 
uitspraken hebben gedaan. Indicatieve uitspraken bieden meer ruimte voor lokaal 
maatwerk, geven tegelijkertijd richting aan gemeentelijke beleidskeuzen en zijn daar-
mee niet vrijblijvend. Daarnaast toetsen wij aan de juridische houdbaarheid en de rea-
liseerbaarheid van gemeentelijk ruimtelijk beleid: 
 
• essentiële uitspraken: hieraan kennen wij grote betekenis toe in ons plano-

logisch toezicht; afwijken kan alleen na (partiële) herziening van het Streek-
plan, vast te stellen door Provinciale Staten; 

• richtinggevende uitspraken: hieraan kennen wij grote betekenis toe in ons 
planologisch toezicht; Gedeputeerde Staten kunnen volgens een bepaalde 
procedure gemotiveerd afwijken; 

• indicatieve uitspraken: hoewel uitgangspunt voor beleid, kennen wij hieraan 
in ons planologisch toezicht minder gewicht toe; om het ontwikkelingsge-
richte karakter van dit streekplan nader betekenis te geven aanvaarden Ge-
deputeerde Staten op basis van een goede onderbouwing een andere uit-
komst. 

 

Handleiding gemeentelijke plannen 

Wij maken op basis van het streekplan een (nieuwe) handleiding voor gemeentelijke 
ruimtelijke plannen. Het gaat (opnieuw) om een service- en informatiedocument. Dit 
document krijgt niet de status van beleidsregels en heeft in dat opzicht geen bindende 
werking. Naast een toelichting op de procedures rond gemeentelijke plannen, verdui-
delijken wij in de handleiding onderdelen van het streekplan met het oog op een doel-
matige en kwalitatieve vertaling in gemeentelijke plannen. Verder bevat de handleiding 
uitleg rond de regelingen over het omgevingsbeleid waarmee gemeenten in hun plan-
ontwikkeling rekening moeten houden. Ook aspecten van provinciaal ruimtelijk relevant 
sectorbeleid worden toegelicht. 

 

Planologisch toezicht en ontwikkelingsplanologie in de nieuwe Wro 

Het streekplan wordt vastgesteld onder de werking van de huidige Wet op de Ruimte-
lijke Ordening (WRO). Het kabinet heeft een voorstel voor een nieuwe Wro ontwikkeld, 
dat naar verwachting eind 2007 in werking zal treden. Via de invoerings- en over-
gangswetgeving zal de status van op dat moment bestaande streekplannen nader 
worden bepaald. Dit streekplan wordt beschouwd als een structuurvisie in de zin van 
de nieuwe Wro. 
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De nieuwe Wro biedt de provincies (evenals de andere overheden) enerzijds bevoegd-
heden en instrumenten voor het voeren van een eigen ontwikkelings- en uitvoeringsge-
richt beleid - inclusief de verantwoordelijkheid voor de realisering daarvan - mede met 
behulp van de bevoegdheden in de nieuwe Grondexploitatiewet (regionale verevening, 
voorkeursrecht, onteigening en mogelijkheden tot verhaal van schade). Anderzijds krij-
gen de provincies nieuwe bevoegdheden en instrumenten voor het aansturen van ge-
meentelijk ruimtelijk beleid en de doorwerking van provinciaal beleid in gemeentelijke 
plannen. 
 
Deze tweeledige essentie van de nieuwe Wro komt tot uitdrukking in de volgende, zo-
wel op ontwikkelingsplanologie (uitvoering) als toelatingsplanologie (doorwerking) ge-
richte bevoegdheden: 
• het opstellen van (integrale en sectorale) structuurvisies, onder meer vergelijkbaar 

met het streekplan, waarmee richting wordt gegeven aan de inzet van bestuurlijke, 
financiële en juridische instrumenten; 

• het vaststellen van provinciale inpassingsplannen voor specifieke bovenlokale be-
langen of doelen; 

• het desgewenst voorafgaand aan een provinciaal inpassingsplan vaststellen van 
een provinciaal projectbesluit waarmee de aanzet wordt gegeven tot een door de 
provincie gecoördineerde realisering van bovenlokale projecten (planologische vrij-
stelling, gecoördineerde plan- en vergunningsprocedures, inzet instrumentarium 
grondbeleid en eenmalig bezwaar en beroep); 

• in plaats van de huidige goedkeuring van en bedenkingen tegen bestemmings-
plannen, komt er als nieuw doorwerkingsinstrumentarium: 
• het (vooraf) vaststellen van een provinciale ruimtelijke verordening met alge-

mene regels, waarmee op grond van provinciaal beleid noodzakelijk geachte 
normstelling z’n doorwerking vindt in gemeentelijke plannen; 

• het (vooraf) geven van een proactieve aanwijzing aan de gemeente tot vast-
stelling van een bestemmingsplan of aanpassing daarvan overeenkomstig het 
provinciaal beleid; 

• het voeren van overleg- en zienswijzenprocedures tijdens de (gemeentelijke) 
bestemmingsplanprocedure, teneinde het plan in overeenstemming te brengen 
met het provinciale beleid; 

• het (tijdens) de bestemmingsplanprocedure interveniëren met een reactieve 
aanwijzing teneinde inwerkingtreding van een met het provinciaal beleid strijdig 
plan(gedeelte) te voorkomen.  

 
 

Het plangebied van het Streekplan Fryslân 2007 

Het plangebied van het Streekplan Fryslân 2007 omvat het vasteland van Frys-
lân, het tot de provincie Fryslân behorende gedeelte van het IJsselmeer en de 
vier Friese waddeneilanden. Voor de Waddenzee geldt het uit 1995 daterende In-
terprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied (IBW). Het IBW heeft de status van 
(interprovinciaal) streekplan. Het plangebied van het Streekplan Fryslân 2007 
staat aangegeven op kaart 1 ‘Plankaart’.  Concreet hanteren we de volgende 
grenzen: 
• de grens tussen het streekplangebied en het waddenzeegebied –langs de 

waddenzijde van de waddeneilanden– ligt aan de buitenzijde van de hoofd-
waterkeringen; bij de waddendijken is dit de buitenteen van de dijk;   

• de grens tussen het streekplangebied en het waddenzeegebied –langs de 
Noordzeezijde van de eilanden– ligt bij de buitenteen van de hoogwaterke-
ring; 

• de grens tussen het streekplangebied en het waddenzeegebied –langs de Af-
sluitdijk– ligt langs de waddenzijde op de buitenteen van de Afsluitdijk. 
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Het Streekplan Fryslân 2007 komt in de plaats van het Streekplan Friesland 1994 
en de daarbij horende streekplanuitwerkingen. Voor windenergie hanteren wij 
het afzonderlijke streekplan Windstreek. Voor de uitbreiding van glastuinbouw in 
Noordwest-Fryslân bereiden wij op basis van een milieukundige onderbouwing 
een afzonderlijke planologische procedure voor. 
 

Strategische milieubeoordeling 

Sinds juli 2004 is de Europese richtlijn “betreffende de beoordeling van de gevolgen 
voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s” van kracht. Deze richtlijn be-
paalt dat voor bepaalde plannen en programma’s een “strategische milieubeoordeling” 
(SMB) moet worden uitgevoerd. De resultaten van de milieubeoordeling worden vast-
gelegd in een “milieurapport” dat samen met het plan of programma ter inzage wordt 
gelegd. De nieuwe Europese richtlijn wordt verankerd in de Nederlandse wetgeving.  
  
Om in het streekplanproces milieuoverwegingen volwaardig mee te laten wegen en 
vanwege de verwachting dat een streekplan onder de richtlijn zal vallen, is voor het 
Streekplan Fryslân 2007 een SMB uitgevoerd. 
 
Hiertoe is allereerst de “Notitie reikwijdte en detailniveau” opgesteld, waarin een selec-
tie is gemaakt van de onderwerpen die in de SMB voor het streekplan worden behan-
deld. Hierover heeft in januari 2005 een raadpleging met betrokken bestuursorganen 
plaatsgevonden. Daarnaast heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage in mei 
2005 een advies uitgebracht over de onderwerpen, het detailniveau en het toetsings-
kader voor de milieubeoordeling. 

 
De “Notitie reikwijdte en detailniveau” is, samen met de inbreng van betrokken be-
stuursorganen en maatschappelijke organisaties bij het bestuurlijk overleg over het 
voorontwerp streekplan, gebruikt bij de uitvoering van de SMB. Het resultaat daarvan 
is neergelegd in het milieurapport en vervolgens verwerkt in het ontwerp streekplan. 
Het milieurapport dient tevens als passende beoordeling van het streekplan in het ka-
der van de natuurbeschermingswetgeving. Het gaat daarbij om een eerste stap in de 
verzameling van informatie die nodig is om bij verdere planvorming en realisatie een 
volledige passende beoordeling uit te voeren.  
 
Het milieurapport is samen met het ontwerp streekplan ter visie gelegd. Hierover kon-
den zienswijzen bij de provincie worden ingediend. De Commissie voor de milieueffect-
rapportage heeft eind april 2006 een advies uitgebracht over het milieurapport. In de 
reactienota bij het ontwerp streekplan is op dit advies een volledige reactie gegeven.  
 
In bijlage 1 zijn de belangrijkste bevindingen uit de SMB weergegeven, in relatie tot de 
concepten en beleidsuitgangspunten in het streekplan en de ingediende zienswijzen 
en het advies van de Commissie voor de Milieueffectrapportage. Hierbij zijn ook aan-
dachtspunten voor verdere planontwikkeling aangegeven. Zowel inhoudelijk als proce-
dureel zijn de SMB en het streekplan nauw op elkaar afgestemd.     
 

Watertoets 

Wetterskip Fryslân is als waterbeheerder in elke fase van het streekplanproces nauw 
betrokken geweest. Specifiek de hoofdstukken over water en kustverdediging en bui-
tendijks bouwen zijn in nauw overleg en afstemming met Wetterskip Fryslân tot stand 
gekomen. Hiermee is voldaan aan de vereisten van de watertoets volgens het Besluit 
ruimtelijke ordening, zijnde het proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen 
en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten.
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2.1 WONEN 

2.1.1 Inleiding 
Fryslân heeft een aantrekkelijk woonklimaat met een gevarieerd woningaanbod voor zowel de 
eigen inwoners als voor nieuwe inwoners van buiten de provincie. De woningbehoefte van de 
inwoners heeft kwantitatieve en kwalitatieve aspecten.  

Kwantitatieve woningbehoefte 

De woningbehoefte wordt bepaald door ontwikkelingen in de bevolking en de samenstelling 
van huishoudens. Hierin zijn voor Fryslân de volgende ontwikkelingen zichtbaar:  
• een toename van het aandeel ouderen in de bevolking (vergrijzing) en een afname van het 

aantal jonge huishoudens, vooral jonge gezinnen; 
• een afname van het buitenlandse vestigingsoverschot, vooral door een sterke daling van 

het aantal asielzoekers; 
• door de vergrijzing, de individualisering en de afname van jonge gezinnen zal het gemid-

delde aantal personen per huishouden blijven afnemen. Daarom is er ook bij een gelijkblij-
vende bevolkingsomvang behoefte aan meer woningen.  

Op basis van de provinciale trendprognose 2005 wordt tot en met 2015 rekening gehouden 
met een autonome trendmatige groei van de woningbehoefte in Fryslân met maximaal 24.250 
woningen tot een totaal van ongeveer 292.000 woningen. Hierbij zijn de mogelijke effecten van 
de Zuiderzeelijn niet meegerekend. De provinciale trendprognose wordt regelmatig in het ka-
der van ons woonbeleid (Wenjen) geactualiseerd. Dit kan aanleiding zijn om ons woonbeleid te 
herzien. 
 
Tabel I: woningbouwmogelijkheden per 1-1-2005 op basis van woonbeleid Wenjen 2000+ 

Trendprognose toename Friese wo-
ningbehoefte 

24.250 woningen (2005 t/m2015) 
10.900 woningen (2005 t/m2009) 
13.350 woningen (2010 t/m 2015) 

Totale restcapaciteit Wenjen 2000+  20.405 woningen (restrichtgetal) 
Totale restcapaciteit gemeentelijke 
woonplannen 

19.000 woningen  

Totale restcapaciteit bestemmings-
plannen (door GS goedgekeurd) 

13.000 woningen  
 

 
Gebieden Restrichtgetallen 

(aantal woningen) 
Restrichtgetallen 

(percentages) 

Stadsregio 6.993 34,5% 
Regio Noordoost 1.657   8% 
Regio Noordwest 1.813   9% 
Regio A7-zone 6.557 32% 
Regio IJsselmeerkust 1.592 8% 
Regio Zuidrand 1.460 7% 
Eilanden 333 1,5% 
Fryslân totaal 20.405 100% 

   
Bundelingsgebied Leeuwarden 4.675 22,9% 
Bundelingsgebied Dokkum 466 2,3% 
Bundelingsgebied Harlingen/Franeker 1.319 6,5% 
Bundelingsgebied Drachten 2.124 10,4% 
Bundelingsgebied Heerenveen/Joure 1.646 8,1% 
Bundelingsgebied Sneek 1.493 7,3% 
Bundelingsgebieden totaal 11.723 57,5% 

Buiten bundelingsgebieden totaal 8.682 42,5% 

Fryslân totaal 20.405 100% 
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Kwalitatieve woningbehoefte 

Het totale aantal woningen in Fryslân komt ongeveer overeen met het totale aantal huishou-
dens. Het huidige woningtekort bedraagt 1,2%. In dat opzicht is er sprake van een relatief 
ontspannen woningmarkt. Dit laat onverlet dat er op de woningmarkt druk bestaat doordat de 
kwaliteit van de woningvoorraad onvoldoende aansluit op de woonwensen van mensen. Een 
paar ontwikkelingen in dit verband: 
• naast de betaalbaarheid van woningen, is bevordering van de doorstroming gewenst; 
• de vraag naar kwalitatief hoogwaardige appartementen en etagewoningen stijgt door toe-

name van het aantal ouderen en één- en tweepersoonshuishoudens. Er is tevens behoefte 
aan (aangepaste) woningen in de buurt van (zorg)voorzieningen; 

• door herstructurering van de bestaande woningvoorraad kan deze beter aansluiten op de 
veranderende woonwensen van huishoudens. Het gaat hierbij voor de komende periode 
om in totaal 10.000 tot 20.000 huurwoningen. 

 
Uit de onderstaande tabel blijkt dat de woonplaatsvoorkeuren redelijk aansluiten bij de huidige 
woningverdeling over kernen. 
 
Tabel II: woonplaatsvoorkeuren in Fryslân (WOBOF 2003) 

                             
 

% woonplaatsvoorkeur huidig aandeel in Frie-
se woningvoorraad 

Stedelijke centra 38% 35% 
Kern > 2.500 inwoners 31% 30% 
Kern < 2.500 inwoners 15% 
Buitengebied 17% 

35% 

Totaal 100% 100% 

 

Ruimtebeslag wonen 

Sinds 1965 is er niet meer gebouwd in dichtheden van meer dan 50 woningen per hectare 
woongebied. In de jaren 1965 tot 1980 is in dichtheden tussen de 30 en 18 woningen per hec-
tare gebouwd. Na 1990 is de dichtheid naar gemiddeld 12 woningen per hectare gedaald. 
Vooral op uitbreidingslocaties bij kleine kernen is in relatief lage dichtheden gebouwd, in som-
mige gevallen beneden de 10 woningen/ha. De oppervlakte woongebied in Fryslân is in de 
periode 1989-2002 aanzienlijk toegenomen, van 11.000 naar circa 12.000 hectare. De gemid-
delde Friese woningdichtheid bedraagt op dit moment circa 25 woningen per hectare woonge-
bied. 
 

Waddeneilanden 

Op de waddeneilanden is sprake van een specifieke situatie. Door de belangstelling om op de 
eilanden te wonen in combinatie met de schaarse bouwmogelijkheden, is er sprake van prijs-
opdrijving. Mensen die sociaal-economisch aan de eilanden gebonden zijn (de eigen bevolking 
en mensen die er werken), kunnen daardoor moeilijk aan een geschikte en betaalbare woning 
komen. Deze problematiek wordt nog groter doordat woningen die bedoeld zijn voor perma-
nente bewoning, soms recreatief of als tweede woningen worden gebruikt. Met het oog hierop 
worden door de eilandgemeenten bindingseisen gehanteerd die als voorwaarde aan de huis-
vestingsvergunning worden gesteld.  
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2.1.2 Concentratie in bundelingsgebieden voorop 

Bundelingsbeleid 

Wij zetten in op concentratie van woningbouw in de bundelingsgebieden van de 
stedelijke centra Leeuwarden, Drachten, Heerenveen, Sneek, Harlingen, en Dok-
kum. Hiermee beogen wij: 

• voldoende schaal en massa voor sterke steden en voldoende draagvlak voor 
(hoogwaardige) stedelijke voorzieningen en werkgelegenheid;  

• een gevarieerde bevolkings- en huishoudensamenstelling voor de leefbaar-
heid in de stedelijke centra, waarbij ook hogere inkomensgroepen aan de 
stad worden gebonden; 

• een vermindering van de woningvraag op het platteland waardoor in de klei-
ne kernen meer ruimte over is voor de opvang van de plaatselijke woningbe-
hoefte en de landschappelijke openheid zoveel mogelijk behouden wordt; 

• een evenwichtige regionale woningbouwverdeling; 
• een ontwikkeling van stadsranden en stedelijke uitloopgebieden met ho-

ge(re) landschappelijke, natuurlijke en recreatieve kwaliteiten.  

 
Wij hebben de stedelijke bundelingsgebieden begrensd door uit te gaan van een 
redelijke fietsafstand ten opzichte van de (stedelijke) kern. Hierbij is rekening 
gehouden met de schaal van de stedelijke kern en de aanwezige woonkwaliteiten 
van kernen in de omgeving. De bundelingsgebieden staan aangegeven op kaart 
2. In bijgaand kader is de begrenzing nader onderbouwd. 
De begrenzing van de stedelijke bundelingsgebieden is ingegeven door de stedelijke 
ontwikkeling en de beoogde woonkwaliteiten. Daarnaast ligt er in en rond de stedelijke 
kern ook een belangrijke groene en blauwe opgave, in combinatie met recreatieve 
ontwikkelingen. Deze opgaven houden niet op bij de grenzen van de stedelijke bunde-
lingsgebieden.  

 
Op grond van plaatselijke omstandigheden, waaronder de schaal en omvang van de (stedelijke) 
kern en de aard van woonkernen in de omgeving, hanteren wij de volgende begrenzing van de 
bundelingsgebieden: 
• Leeuwarden: diameter stedelijk gebied gemiddeld 5,5 km. Afstand tot centrum van de 

stad circa 7 km; afstand tot grens bebouwd gebied circa 4,5 km. Stiens is als belangrij-
ke woonplaats bij Leeuwarden in het bundelingsgebied opgenomen; 

• Drachten: diameter stedelijk gebied - dat in verhouding ruim is opgezet - gemiddeld 4,8 
km. Afstand tot centrum van de stad circa 5 km; afstand tot grens bebouwd gebied circa 
3,5 km. Ureterp en Beetsterzwaag zijn vanwege hun woonkwaliteiten, georiënteerd op 
Drachten, in het bundelingsgebied opgenomen;  

• Heerenveen: diameter (langgerekt) stedelijk gebied gemiddeld 4,2 km. Afstand tot cen-
trum van de stad circa 5,3 km; afstand tot grens bebouwd gebied gemiddeld circa 4,2 
km, exclusief bedrijventerrein aan noordzijde A7. Daarbij zijn Katlijk en Mildam in het 
bundelingsgebied opgenomen vanwege de landelijke woonkwaliteiten en de oriëntatie 
op Heerenveen; Joure: diameter bebouwd gebied gemiddeld 1,8 km. Afstand tot cen-
trum circa 3 km; afstand tot grens bebouwd gebied circa 2 km;  

• Sneek: diameter stedelijk gebied gemiddeld 4 km. Afstand tot centrum van de stad circa 
4,5 km; afstand tot grens bebouwd gebied circa 3 km. Daarbij is rekening gehouden 
met de directe nabijheid van enkele grotere dorpen die op de stad georiënteerd zijn 
(IJlst, Scharnegoutum, Oppenhuizen/Uitwellingerga);  

• Harlingen: diameter stedelijk gebied gemiddeld 3 km. Afstand tot centrum van de stad 
circa 4,2 km; afstand tot grens bebouwd gebied circa 3 km; Franeker: diameter be-
bouwd gebied gemiddeld 2,5 km. Afstand tot centrum circa 3 km; afstand tot grens be-
bouwd gebied circa 2,3 km;  

• Dokkum: diameter stedelijk gebied gemiddeld 2,5 km. Afstand tot centrum van de stad 
circa 4 km; afstand tot grens bebouwd gebied circa 3 km. Daarbij zijn aan de zuidzijde 
Rinsumageest, Damwoude, Wouterswoude en Driesum in het bundelingsgebied opge-
nomen vanwege de nabijheid van en de oriëntatie op Dokkum.  
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Concentratie van woningbouw in de stedelijke bundelingsgebieden is zowel een kwan-
titatieve opgave als een kwalitatieve opgave om wervende woonkwaliteiten voor alle 
doelgroepen te realiseren. De meeste stedelingen, ook zij die een landelijke woonwens 
hebben, willen in of bij de stad blijven wonen zolang het gewenste woonmilieu daar 
voldoende beschikbaar is. 

 
Wij geven ons bundelingsbeleid invulling door in te zetten op een toename van 
het aandeel van de stedelijke bundelingsgebieden in de netto Friese woningtoe-
name in de periode 2005 t/m 2015 ten opzichte van hun aandeel in de Friese wo-
ningvoorraad per 2005. Onze inzet is in de laatste kolom van onderstaande tabel 
aangegeven. 

 
Tabel III: aandelen bundelingsgebieden in woningvoorraad en woningtoename  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De zuidelijke bundelingsgebieden hebben een relatief grote dynamiek. Wij erkennen 
deze druk, maar willen de verhouding tussen het noorden en zuiden van de provincie 
niet onbeperkt laten schuiven. Daarom hebben wij voor de bundelingsgebieden in het 
zuiden van de provincie een bovengrens gesteld. 
 
In de stedelijke bundelingsgebieden ligt de grootste woningbouwinspanning bij 
de stedelijke centra zelf, zowel kwantitatief als kwalitatief. Joure en Franeker 
hebben binnen hun bundelingsgebied een belangrijke taak te vervullen. De bij-
drage van de overige kernen binnen de bundelingsgebieden is in kwantitatief 
opzicht beperkt. De kwantitatieve verhoudingen binnen de bundelingsgebieden 
zijn in hoofdstuk 3 per bundelingsgebied geconcretiseerd. 
 
In de stedelijke bundelingsgebieden dient een breed en divers aanbod aan wo-
ningtypen en woonmilieus beschikbaar te zijn om de (boven)lokale kwantitatieve 
en kwalitatieve woningvraag op te vangen. De bijdrage van de kleine kernen bin-
nen de bundelingsgebieden is –naast opvang van de plaatselijke woningbehoef-
te– vooral kwalitatief, gericht op toevoeging van specifieke woonkwaliteiten aan-
vullend op de woonkwaliteiten in en rond de stedelijke centra. Naast dorpse en 
landelijke woonmilieus die niet concurrerend zijn voor de stedelijke centra, gaat het 
voor de kleine kernen binnen de bundelingsgebieden met name om betaalbare wo-
ningbouw voor bijzondere doelgroepen. Wij werken dit in ons woonbeleid verder uit, in 
overleg met de betrokken gemeenten.  
 
Wij vragen gemeenten in en rond de stedelijke centra voldoende mogelijkheden te bie-
den voor groen en waterrijk wonen in groenstedelijke woonmilieus. Naast groenstede-
lijk wonen is er een aanzienlijke vraag naar centrumstedelijk wonen in de vorm van ap-

Bundelingsgebieden 
woningvoorraad 

2005 (%) 

woningtoename 

 1994 tot 2005 (%) 

Woningtoename 

2005 t/m 2015 

(%) 

Bundelingsgebied Leeuwarden  19,3% 12,7% >19,3% 

Bundelingsgebied Drachten 9,2% 10,8% >9,2% <12% 

Bundelingsgebied Heerenveen/Joure  8,9% 11,6% >8,9% <12% 

Bundelingsgebied Sneek 6,6% 8,7% >6,6% <9,5% 

Bundelingsgebied Harlingen/Franeker 4,8% 3,9% >4,8% 

Bundelingsgebied Dokkum 3,3% 3,1% >3,3% 

Binnen bundelingsgebieden totaal 52% 51% >52% 

Buiten bundelingsgebieden 48% 49% <48% 

Fryslân totaal 100% 100% 100% 
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partementen met veel kwaliteit, maar ook in de vorm van bijvoorbeeld grondgebonden 
stadswoningen. Nieuwbouw zal goed moeten zijn afgestemd op de herstructurerings-
opgave in stedelijke wijken. 
 
Wij vragen in de stedelijke bundelingsgebieden daarnaast aandacht voor de ontwikke-
ling van landschap, natuur en water in combinatie met recreatieve functies, zodat aan-
trekkelijke stadsranden en stedelijke uitloopgebieden met veel ruimtelijke kwaliteit en 
recreatieve mogelijkheden ontstaan. Het is daarmee tevens een zoekgebied voor re-
creatieve voorzieningen die gebonden zijn aan de ligging nabij stedelijk gebied, zoals 
maneges, volkstuincomplexen, (dag)recreatieterreinen, golfterreinen, tuincentra, sport-
complexen en kinderboerderijen. Ook voldoende groen in de stad, zoals stadsparken 
en speelplaatsen, is belangrijk voor de leefbaarheid en het leefmilieu in de steden. Hier 
ligt eveneens een opgave om groenstructuren te versterken en te ontwikkelen.  

 

Woningbouwregio’s 

Om de leefbaarheid en de vitaliteit van heel Fryslân te bevorderen, en binnen het 
uitgangspunt van concentratie van woningbouw in de stedelijke bundelingsge-
bieden, gaan wij uit van een evenwichtige verdeling van woningen en van wo-
ningbouw over de regio’s van Fryslân. 
Fryslân is onderverdeeld in zeven woningbouwregio’s. Deze staan op kaart 2 aange-
geven. Wij sturen op een evenwichtige verdeling tussen de woningbouwregio’s primair 
door woningbouwtaakstellingen voor de stedelijke bundelingsgebieden te hanteren. 
Om ook richting te kunnen geven aan de woningbouw buiten de bundelingsgebieden, 
geven wij indicaties voor de regionale woningbouwverdeling. Ons ruimtelijk beleid hier-
voor is voldoende flexibel om bij aanzienlijk gewijzigde marktomstandigheden in te 
kunnen spelen op een aantoonbare extra woningvraag in een regio. In dat geval kun-
nen, binnen de principes van concentratie in de stedelijke bundelingsgebieden, de re-
gionale verhoudingen wijzigen. Als vertrekpunt voor beleid nemen wij de beleidsmatige 
verdeling volgens Wenjen 2000+ van de woningbouwopgaven over de woningbouwre-
gio’s. Tot 2010 zijn de restrichtgetallen uitgangspunt van beleid. Nieuwe afspraken 
worden gemaakt op basis van de vrij beschikbare woningbouwruimte. 
  
Tabel IV: Indicatieve aandelen woningbouwregio’s in woningtoename bij nieuwe af-

spraken 
Regio Woningbouwaandeel 
Stadsregio 28,0% 
Noordoost 10,5% 
Noordwest 7,5% 
A7-zone 36,5% 
IJsselmeerkust 7,0% 
Zuidrand 9,0% 
Eilanden 1,5% 
Totaal 100% 

 
Mocht de woningbehoefte in de toekomst aanzienlijk dalen door een verdere terugval 
van de migratie, dan is de natuurlijke ontwikkeling van de aanwezige bevolking nog 
meer bepalend voor de woningbehoefte. In dat geval blijven wij uitgaan van boven-
staande aandelen voor de woningbouwregio’s, waarbij meer inspanning nodig kan zijn 
om de aandelen voor de stedelijke bundelingsgebieden te halen. 
 

Vrij beschikbare woningbouwruimte 

Onder de vrij beschikbare woningbouwruimte verstaan wij de woningbouwcapaciteit 
waarover nog geen definitieve bestuurlijke afspraken tussen gemeenten en provincie 
zijn gemaakt, of die vrijkomt door nieuwe afspraken. De vrij beschikbare woningbouw-
ruimte –uitgaande van de prognose 2005– bedraagt ongeveer 3.850 woningen tot 
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2016 (24.250 – 20.405 woningen). Daaraan kunnen nog circa 2.000 woningen worden 
toegevoegd omdat wij het –aansluitend op onze ambitie om van Fryslân een woonpro-
vincie te maken– wenselijk vinden om het bestaande woningtekort geheel weg te wer-
ken. “Woningtekort” houdt in dat het woningaanbod op dit moment onvoldoende groot 
is om het totale aantal woningbehoevende huishoudens te huisvesten. Op grond van 
volkshuisvestingsoverwegingen zullen we dit in ons woonbeleid nader uitwerken. 
 
De vrij beschikbare woningbouwruimte kan in de streekplanperiode veranderen. In het 
kader van ons woonbeleid worden voor de periode na 2010 met gemeenten nieuwe af-
spraken gemaakt over de inzet van de vrij beschikbare woningbouwruimte. 
 
Wij vinden het belangrijk om de vrij beschikbare woningbouwruimte effectief te 
benutten door deze primair in te zetten voor de volgende doeleinden:  
• meer concentratie van woningbouw in de stedelijke bundelingsgebieden;  

• meer ruimte voor gebieden met een aantoonbare extra druk op de woning-
markt, waarbij het accent op de stedelijke bundelingsgebieden blijft liggen. 
Geaccepteerd wordt dat de verhoudingen tussen woningbouwregio’s veran-
deren; 

• meer ruimte voor oplossing van knelpunten in bestaand bebouwd gebied; 
• meer ruimte voor betaalbare woningbouw voor bijzondere doelgroepen; 

• meer ruimte voor oplossing van knelpunten bij kwaliteitsarrangementen in 
het landelijk gebied (zie hoofdstuk 2.2); 

• ontwikkeling van de pilots landelijk wonen. 
 

Sturing op woningbouwverdeling 

Wij hanteren in ons woonbeleid woningbouwrichtgetallen per regio en (daarvan 
afgeleid) per gemeente omdat deze het aangewezen instrument zijn om de ge-
wenste woningbouwverdeling –naar bundelingsgebieden en regio’s– te bereiken 
en te sturen op kwalitatieve doelen. Dit in relatie tot de te verwachten demografi-
sche ontwikkelingen. In het kader van ons woonbeleid worden de richtgetallen 
periodiek geactualiseerd, met inachtneming van ruimtelijke doelstellingen. 
De richtgetallen geven richting aan de woningbouwprogrammering door gemeenten. 
Wij bieden gemeenten ruimte voor maatwerk in knelpuntsituaties, ook om stagnatie in 
de woningbouw te doorbreken. Vooral bij herstructurering en de benutting van be-
staand bebouwd gebied, maar ook bij het omvormen van bestemmingsplannen waar-
mee beter wordt aangesloten op de woningbehoefte, kan dit aan de orde zijn.  
 
Wij streven er naar om op regionaal niveau afspraken te (laten) maken over de kwanti-
teit én kwaliteit van de woningbouw binnen de kaders van het streekplan en het woon-
beleid. Hiermee doen wij een beroep op de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor 
onderlinge regionale afstemming van hun woningbouwplannen. In ons woonbeleid 
werken wij dit in overleg met gemeenten verder uit. 
 

2.1.3 Ruimte voor plaatselijke woningbehoefte 

 
Goed en betaalbaar wonen voor iedereen is een belangrijke voorwaarde voor een 
leefbare ruimtelijke inrichting. Regio’s en gemeenten krijgen – passend binnen 
de gegeven kaders voor bundelingsbeleid en woningbouwregio’s en naast het-
geen mogelijk is in het kader van Fryslân als woonprovincie (zie paragraaf 2.1.4) 
– de ruimte om woningen te bouwen voor de woningvraag die voortkomt uit het 
gebied zelf. Die woningvraag wordt bepaald door de huishoudenontwikkeling 
van de aanwezige bevolking, rekening houdend met vestiging en vertrek, waarbij 
per saldo een vertrekoverschot vanuit de stedelijke bundelingsgebieden naar de 
gebieden daarbuiten niet gewenst is. Buiten de bundelingsgebieden vangen de 
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regionale centra de woningbehoefte in de regio meer dan evenredig op. Daar-
naast leggen wij een woonaccent op locaties in/bij kernen die goed met het 
openbaar vervoer ontsloten zijn.  
Het accent op de regionale centra betekent dat het aandeel van deze kernen in 
de woningtoename van de gemeente minimaal enkele procentpunten meer dan 
evenredig dient te zijn in verhouding tot hun huidige aandeel in de woningvoor-
raad. Het accent op openbaar vervoerlocaties betekent dat geschikte woning-
bouwlocaties in de nabijheid van een knooppunt van openbaar vervoer zoveel 
mogelijk worden benut. Dit betekent dat schaal en omvang van de woningbouw 
de plaatselijke verhoudingen van zo’n kern in dat geval kunnen overstijgen.  
 
Met deze inzet wordt buiten de bundelingsgebieden woningbouw gerealiseerd die qua 
aard en schaal inpasbaar is in de ruimtelijke karakteristiek van de vele kleine kernen 
op het platteland. Daarnaast wordt de positie van de regionale centra als belangrijke 
regionale verzorgingsclusters op het platteland versterkt en wordt een bijdrage gele-
verd aan het gebruik van het openbaar vervoer. 
 
Wij zullen het proces om kleine kernen te betrekken en te faciliteren bij de ontwikkeling 
van plannen voor woningbouw aansluitend op de lokale vraag, verder stimuleren. Het 
gaat daarbij onder meer om het maken van dorpsvisies en de sturing van het woning-
aanbod in kleine kernen, binnen de kaders van het provinciaal en gemeentelijk beleid. 
   
Wij vinden nieuwe dorpen in de zin van volledig nieuwe solitaire nederzettingen 
om landschappelijke redenen niet gewenst. Zo leveren wij tevens een bijdrage aan 
de vitaliteit en het draagvlak van lokale voorzieningen in de bestaande kleine kernen. 

 
Wij vinden dat binnen, maar zeker ook buiten de stedelijke bundelingsgebieden 
voldoende aandacht moet zijn voor de realisering van voldoende betaalbare en 
levensloopbestendige woningen in het lagere segment en het middensegment. 
Dit zowel in de huur- als in de koopsector. Daarbij verzoeken wij rekening te hou-
den met herstructurering van de bestaande woningvoorraad en woonomgeving. Wij 
vragen daarbij in het bijzonder aandacht voor de huisvesting van specifieke doelgroe-
pen zoals starters, senioren, mensen die zorg nodig hebben en statushouders. Ge-
meentelijke plannen zijn voldoende flexibel om bij gewijzigde inzichten en behoeftes tot 
aanpassingen in de uitvoering te komen. 
 

2.1.4 Fryslân als woonprovincie 
Wij streven ernaar de woonkwaliteiten van Fryslân, zoals rust en ruimte, land-
schappelijke en natuurlijke waarden, en veiligheid en woon-zorgcombinaties te 
benutten als sociaal-economische impuls voor Fryslân. We stimuleren hiermee 
dat mensen uit andere provincies naar Fryslân verhuizen. Een bijkomende doel-
stelling is om nieuwe (landelijke) woonvormen optimaal in te zetten voor ruimte-
lijke kwaliteitsverbetering op het gebied van landschap, natuur, water en recrea-
tie.  
Het grootste deel van de binnenlandse vestiging wordt opgevangen binnen de 
stedelijke bundelingsgebieden, met een sterk accent op de stedelijke centra zelf. 
Buiten de bundelingsgebieden zijn wij terughoudend met het opvangen van 
woonmigratie door deze te beperken tot specifiek dorpse en landelijke woonkwa-
liteiten waar aanvullend vraag naar is. 

 
Er zijn in Fryslân reeds ruime mogelijkheden voor ruim, rustig, en landelijk wonen: in 
vrijkomende boerderijen en bebouwingsconcentraties in het landelijk gebied, in stads- 
en dorpsuitbreidingen met groen/blauwe woonmilieus en in de bestaande woningvoor-
raad van vele kernen op het platteland. Tot op heden heeft dit niet geleid tot een posi-
tief binnenlands migratiesaldo. De marktvraag is tot nu toe ook beperkt, zeker in het 
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hogere en exclusieve marktsegment. Voorwaarde voor onze inzet is een goede woon-
promotie, gericht op de verbreding van de Friese woningmarkt met woningzoekenden 
die een woonplek met een hoge landschappelijk recreatieve kwaliteit wensen die in 
andere landsdelen niet of moeilijk gevonden kan worden. 

 
Met het selectief bieden van ruimte voor landelijke woonkwaliteiten voorkomen we dat 
de maatschappelijke meerwaarde versnippert, daarmee per saldo gering is en dat er 
zelfs landschappelijke nadelen gaan optreden. Met de verspreiding van veelsoortige 
woningen over het onbebouwde landelijk gebied zal volgens ons snel sprake kunnen 
zijn van een waarneembare en voelbare aantasting van de groene open buitenruimte. 
Om deze reden beperken wij –naast de ontwikkeling van groene woonmilieus in de 
stedelijke bundelingsgebieden en kwaliteitsarrangementen in het landelijk gebied– de 
planologische ruimte tot een aantal pilots waarmee in de streekplanperiode ervaring 
kan worden opgedaan. Op grond van deze pilots zullen wij beoordelen of aanvullende 
ruimte gewenst is voor nieuwe landelijke woonkwaliteiten.  
 

Pilots landelijk wonen 

Op basis van een prijsvraag wordt een aantal specifieke pilots voor landelijk wo-
nen geselecteerd: 

 
• Wij zien ruimte voor nieuwe landgoederen in Fryslân. Wij gaan uit van situe-

ring in de stedelijke bundelingsgebieden. In totaal is er ruimte voor tien nieuwe 
landgoederen: twee in elk van de stedelijke bundelingsgebieden Leeuwarden, 
Drachten, Heerenveen/Joure en Sneek en één nieuw landgoed in elk van de ste-
delijke bundelingsgebieden Harlingen/Franeker en Dokkum.  
Bij een nieuw landgoed gaat het om een ruimtelijke en functionele eenheid met 
één hoofdgebouw van allure als cultuurhistorische uiting van deze tijd. Het hoofd-
gebouw heeft maximaal 10 wooneenheden en ligt op een perceel van meer dan 10 
hectare, waar tevens nieuwe landschappelijke en natuurlijke waarden worden ont-
wikkeld. Meer dan 90% van de oppervlakte is openbaar toegankelijk. Ook vormen 
van bosbouw en landbouw kunnen deel uitmaken van een nieuw landgoed. Het 
hoofdgebouw heeft primair een woonfunctie maar daarnaast zijn lichte vormen van 
ambachtelijke bedrijvigheid passend bij het landgoed mogelijk, ook in eventuele 
bijgebouwen. De maatschappelijke meerwaarde van een nieuw landgoed moet 
aantoonbaar zijn, waarbij de ontwikkeling van landschappelijke en natuurlijke 
waarden door de overige functies wordt gefinancierd. 
Nieuwe landgoederen kunnen het stedelijke woonmilieu completeren en bijdragen 
aan de ontwikkeling van aantrekkelijke stadsranden en stedelijke uitloopgebieden. 
Het is van belang om de maatschappelijke meerwaarde van landgoederen zo ge-
richt mogelijk in te zetten. 

• Wij zien ruimte voor landelijke woonclusters, waar wonen, werken of zorg-
voorzieningen in een attractieve landschappelijke omgeving en in een bij-
zondere mix met elkaar kunnen worden gecombineerd. De woonclusters slui-
ten aan bij landschappelijke kwaliteiten en structuren. Een hoge beeldkwali-
teit is uitgangspunt. De clusters zijn gelegen bij een bestaande kern. Het gaat 
hierbij om kernen met een omvang van meer dan 1.500 - 2.000 inwoners, afhanke-
lijk van de omvang van het initiatief. Hierbij wordt geaccepteerd dat een cluster de 
plaatselijke verhoudingen van een kern enigszins kan overstijgen en dat een clus-
ter niet is gericht op de opvang van de plaatselijke woningbehoefte. Er is ruimte 
voor zeven pilots: vier in Zuid-Fryslân en drie in Noord-Fryslân. De ontwikkeling 
van nieuwe landschappelijke en natuurlijke elementen geschiedt in een verhouding 
van circa 1 : 1 tot de omvang van het woongebied. 
Bij een landelijke wooncluster gaat het om een min of meer afzonderlijke ruimtelij-
ke en functionele eenheid met circa 20 tot 50 wooneenheden per cluster. Op deze 
wijze kan een eigen, zonodig ruimtelijk afgeschermde sfeer ontstaan, zonder dat er 
sprake is van een volledig solitaire en geïsoleerde ligging in het landelijk gebied. 
De ontspannen woonsfeer overheerst. Aan de woonfunctie kunnen daarop afge-
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stemde mogelijkheden voor werken aan en bij huis worden toegevoegd. Deze zijn 
uitsluitend kleinschalig en milieuvriendelijk (milieucategorie 1, bij uitzondering mili-
eucategorie 2). Aan de woonfunctie kunnen ook daaraan gerelateerde zorg- en re-
creatieve voorzieningen worden toegevoegd. 
Wij hebben onder meer senioren, mensen met werk aan huis (vrije beroepen), 
kunstenaars en consultants als doelgroep op het oog, met als achterliggende filo-
sofie: creatief en ontspannen werken in een inspirerende omgeving, waarbij wo-
nen, werken, (zorg)voorzieningen meer met elkaar verweven zijn, ook op hogere 
leeftijd. Een goede bereikbaarheid en ligging bij een recreatiekern vormen pré’s 
voor een locatie. Ook nieuwe woonvormen op het water kunnen kansrijke invullin-
gen van deze pilots zijn.  
Mogelijk is er ruimte voor één pilot (binnen de zeven pilots) voor een seniorenclus-
ter. Wij gaan daarbij uit van woningen die bestemd en geschikt zijn voor 55-
plussers, in een aantrekkelijke woonomgeving, met in die woonomgeving voorzie-
ningen en faciliteiten afgestemd op de behoefte van 55-plussers. Wij zullen in het 
kader van de uitvoeringsagenda van het streekplan nader onderzoek doen naar de 
kansen voor en de behoeften van een dergelijk specifiek seniorencluster.    

 
Voor de pilots wordt een deel van de vrij beschikbare woningbouwruimte gereserveerd. 
Middels een prijsvraag kunnen de gemeenten ideeën voor landelijke woonclusters in-
dienen bij de provincie. De provincie maakt een keuze voor de zeven pilots op basis 
van kwalitatieve criteria welke in het kader van de uitvoeringsagenda van het streek-
plan verder worden uitgewerkt. De nieuwe clusters dienen een bijdrage te leveren aan 
de leefbaarheid van het platteland en moeten op draagvlak van de omgeving kunnen 
rekenen.  
Toewijzing van de tien pilots landgoederen gebeurt eveneens door middel van een 
prijsvraag, waarbij gemeenten gevraagd wordt hun plannen voor een bepaalde datum 
in te dienen en door de provincie een keuze gemaakt zal worden op basis van kwalita-
tieve criteria die in het kader van de uitvoeringsagenda nader uitgewerkt worden. Uit-
gangspunt daarbij is dat kansrijke initiatieven van onderop tot ontwikkeling komen en 
gestimuleerd worden. Wij letten daarnaast op de bijdrage van de mogelijke pilots aan 
de ruimtelijke kwaliteit, de herkomst van de nieuwe bewoners, en op de functies die 
aan het wonen worden toegevoegd in het geval van de landelijke woonclusters. Het 
proces van selectie en de organisatie van de pilots werken wij verder uit in het kader 
van de uitvoeringsagenda van het streekplan.  
De ontwikkelingen rondom de pilots zullen we gaan monitoren, met name op de her-
komst van de nieuwe bewoners en de maatschappelijke meerwaarde en ruimtelijke 
kwaliteit die worden bereikt. Op grond hiervan bepalen wij of wij meer planologische 
ruimte gaan bieden om landelijke woonkwaliteiten te benutten.  

2.1.5 Zorgvuldig ruimtegebruik 

 
Om het toekomstige ruimtebeslag van wonen te beperken, worden nieuwe wo-
ningen zoveel mogelijk eerst in het bestaande bebouwde gebied van kernen op-
gevangen. Door het bestaande bebouwde gebied optimaal te benutten wordt bij-
gedragen aan een efficiënt gebruik van de ruimte en daarmee aan een duurzame 
ruimtelijke inrichting. Wij verstaan hier tevens onder dat rekening wordt gehou-
den met de ruimtelijke kwaliteiten en milieukwaliteiten in het bestaande bebouw-
de gebied.  
Het benutten van ruimtewinst in bestaand bebouwd gebied is geen doel op zich. Het is 
een manier om de ruimtelijke kwaliteit te verhogen. Het gaat er om iedere plek functio-
neel zo goed mogelijk te benutten. Niet de hoeveelheid steen per m2 telt, maar de hoe-
veelheid functie. Dit geldt ook voor nieuwe uitbreidingslocaties. 
Het bestaande bebouwde gebied wordt gevormd door de bestaande bebouwde kom-
men van steden en dorpen. De grens van het bebouwde gebied vormt hierbij geen 
harde vaste grens, maar deze schuift mee met nieuwe gerealiseerde uitbreidingen.  



2.1 Romte foar kwaliteit - Wonen 
_______________________________________________________________________ 

STREEKPLAN FRYSLÂN 2007          38 

 

Woningtoename 

Wij streven er naar dat 30 tot 40% van de netto woningtoename in bestaand bebouwd 
gebied wordt gerealiseerd. Wij zetten hierbij voor de stedelijke centra in op 30%, omdat 
de bebouwingsdichtheid hier al relatief hoog is en de woningbouwopgave aanzienlijk 
is. Voor de regionale centra en de kleine kernen ligt de ambitie op 40%. Hier zijn 
meerdere passende woningbouwmogelijkheden– aansluitend bij de plaatselijke wo-
ningbehoefte en de ruimtelijke karakteristiek– in het bestaande bebouwde gebied te 
vinden. Het is daarom van belang om voldoende woningbouwcapaciteit te reserveren 
voor invullocaties in regionale centra en kleine kernen. 
De streefcijfers liggen zo’n 5% boven de woningtoename die de afgelopen jaren in be-
staand bebouwd gebied in Fryslân is gerealiseerd. De te verwachten vraag naar 
hoogwaardige appartementen en etagewoningen geeft onder meer aanleiding onze 
streefambitie te verhogen. Wij onderkennen dat de mogelijkheden sterk afhankelijk zijn 
van de plaatselijke omstandigheden, van de ruimtelijke kwaliteiten en milieukwaliteiten 
in een gebied, waaronder waardevolle groenstructuren en cultuurhistorische kenmer-
ken. Er is dus lokaal maatwerk nodig. 

  

Herstructurering 

Wij vragen gemeenten de herstructureringsopgave te bekijken in relatie tot de to-
tale kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwopgave. Wij zetten bij herstructure-
ring van de bestaande woningvoorraad van een kern in op 100% terugbouw binnen het 
bebouwde gebied, zodat er per saldo in de kern geen woningafname plaatsvindt. Wo-
ningen die bij herstructurering verdwijnen als gevolg van sloop of samenvoeging wor-
den zoveel mogelijk teruggebouwd binnen het bebouwde gebied van de kern, inclusief 
de benutting van invullocaties. Wij vragen hierbij wel aandacht voor het behoud van 
voldoende groene, recreatieve kwaliteiten. Daarom is maatwerk ook hier nodig. Gemo-
tiveerde afwijkingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de ruimtelijke kwaliteiten van 
een kern zich slecht verdragen met het bebouwen of intensiveren van bepaalde open 
plekken en bij de herstructurering van woonbuurten in de kern een afname van het 
aantal woningen (verdunning) in verband met de gewenste woonkwaliteit dringend ge-
boden is. 
 
De kwaliteit van en de mogelijkheden in het bestaande bebouwde gebied zullen steeds 
meer aan belang toenemen. Door de (op termijn) afnemende behoefte aan nieuwe uit-
breidingslocaties en door bestaande kwalitatieve tekortkomingen in delen van de be-
staande woningvoorraad, zal een accentverschuiving van kwantiteit naar kwaliteit 
plaatsvinden. De noodzakelijke veranderingen in de samenstelling van de woningvoor-
raad zullen in belangrijke mate tot stand moeten komen door aanpassing en herstruc-
turering van de bestaande voorraad. Daarbij zal niet alleen de fysieke kwaliteit, maar 
ook de energiezuinigheid van de woningvoorraad moeten worden aangepast. 
Vanwege dit toenemende belang van herstructurering en vernieuwing van het be-
staande bebouwde gebied, zullen wij inzetten op een ondersteunende provinciale rol 
bij herstructurerings- en vernieuwingsprojecten van strategisch belang voor de kern en 
met een bijzondere en vernieuwende betekenis. Wij onderkennen dat het hier primair 
een gemeentelijke verantwoordelijkheid betreft. Onze inzet zal daarom selectief en on-
dersteunend zijn. In de uitvoeringsagenda werken wij dit verder uit. 
 

Woningdichtheid 

Bij nieuwe woonuitbreidingen met een ruime, groene opzet gaan wij uit van een mini-
male dichtheid van gemiddeld circa 15 woningen per hectare woongebied, inclusief bij-
behorende infrastructuur en groenvoorzieningen. Uitzonderingen hierop zijn denkbaar 
wanneer er sprake is van specifieke woonmilieus waar behoefte aan bestaat, passend 
bij de kern en de omgeving. Dit kan het geval zijn bij het ontwikkelen van landelijke 
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woonmilieus in de stedelijke bundelingsgebieden of bij de pilots landelijk wonen. In de 
kleine kernen ligt meer nadruk op betaalbare woningen die aansluiten bij de plaatselij-
ke woningbehoefte, met een bijpassende hogere woningdichtheid. 
 
De vraag naar meer kwaliteit van woning en woonomgeving en de bereidheid om 
daarvoor meer te betalen heeft de afgelopen decennia geleid tot bouwen in lagere 
dichtheden. Daarnaast zien we een toenemende vraag naar aantrekkelijke centrum-
stedelijke en centrumdorpse woonmilieus, waar hogere woningdichtheden mogelijk 
zijn. Per saldo denken wij dat de gemiddelde woningdichtheid op nieuwe woningbouw-
locaties kan toenemen. Daarvoor is maatwerk op lokaal niveau nodig, waarbij het 
vooral aankomt op goede afspraken tussen gemeenten, planontwikkelaars en woning-
bouwcorporaties over de woningtypen. Daarnaast is een goed stedenbouwkundig ont-
werp belangrijk. 
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2.1.6 Wonen op de waddeneilanden 
Voor de waddeneilanden vinden wij het van belang dat er ruimte is voor de op-
vang van de woningbehoefte van mensen die sociaal of economisch aan de 
waddeneilanden gebonden zijn. Hierbij is maatwerk per eiland mogelijk. Wij kij-
ken in eerste instantie naar de mogelijkheden in bestaand bebouwd gebied. 
Wanneer deze mogelijkheden optimaal zijn benut –rekening houdend met de 
specifieke ruimtelijke kwaliteit van de eilander dorpen– kunnen nog nieuwe uit-
breidingslocaties van een bescheiden schaal en omvang nodig zijn. Ook zulke 
uitbreidingslocaties sluiten aan bij de ruimtelijke schaal, karakteristiek en dicht-
heid van de eilander bebouwing. 
 
Wij zullen voor de waddeneilanden in nauwe samenwerking met gemeenten en 
waterkeringbeheerders een streekplanuitwerking opstellen waarin wij nader be-
leid formuleren voor (woon)bebouwing op de eilanden, rekening houdend met al-
le zich voordoende belangen. 
Naast deze streekplanuitwerking zullen we de eilandgemeenten ondersteunen bij het 
ontwikkelen van een op de eilanden toegespitst systeem van woningtoewijzing, waar-
voor in regionaal verband al stappen zijn gezet. Dit om er voor te zorgen dat er betaal-
bare huisvesting is voor mensen die sociaal-economisch aan de eilanden gebonden 
zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de unieke natuurlijke, landschappelijke en 
cultuurhistorische kwaliteiten van de waddeneilanden en de grote recreatieve beteke-
nis daarvan, ook voor de lokale economie. Wij gebruiken de woningbouwrichtgetallen 
als vertrekpunt voor nadere maatwerkafspraken. In termen van de Huisvestingswet 
kan voor de waddeneilanden gesproken worden van een ‘restrictief ruimtelijk orde-
ningsbeleid’. 
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2.2 LEEFBAARHEID & SOCIALE SAMENHANG 

2.2.1 Inleiding 
 

 
Bij leefbaarheid en sociale samenhang gaat het over hoe mensen hun woon- en leefomge-
ving beleven. Hierbij spelen bereikbaarheid van voorzieningen, de aanwezigheid van vol-
doende werkgelegenheid, de kwaliteit van woning en woonomgeving en de sociale ver-
banden een grote rol. 
 
Fryslân is een leefbare provincie. Ondanks de verschraling van voorzieningen op het plat-
teland zijn de meeste mensen in Fryslân tevreden over het voorzieningenniveau. Wel zou 
het postkantoor dichterbij moeten zitten en zijn er vooral op het platteland zorgen over de 
bereikbaarheid van huisartsen. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer kan - net als 
landelijk - beter.  
 
Naast de beschikbaarheid en de kwaliteit van (sociale) voorzieningen is ook de bereik-
baarheid van voorzieningen van belang voor de leefbaarheid. Voorzieningen zijn redelijk 
over de provincie gespreid. Op kaart 3 zijn naast de stedelijke en regionale centra de 
‘complete’ dorpen aangegeven waar minimaal een basisschool, supermarkt, huisarts en 
dorpshuis aanwezig zijn. Er zijn in Fryslân geen regio’s die wat deze basisvoorzieningen 
betreft structureel zijn onderbedeeld.  
 
Het aantal dorpshuizen is toegenomen. Dorpshuizen ontwikkelen zich inmiddels met finan-
ciële steun van de provincie tot multifunctionele centra. De bovenlokale en (bo-
ven)regionale voorzieningen, zoals voortgezet, MBO- en HBO-onderwijs, ziekenhuizen, 
verpleeghuizen, zijn geconcentreerd in de grotere kernen. Deze zijn over het algemeen 
voldoende bereikbaar, hoewel de afstand tot delen van de Zuidwest- en Noordoosthoek 
van de provincie aanzienlijk is.  
 
Leefbaarheid in de stad 
De stedelijke centra in Fryslân hebben kunnen profiteren van de sterke economische ont-
wikkeling in de afgelopen periode. Daardoor zijn de sociaal-economische situatie en de 
leefbaarheid hier verbeterd. Wel is er nog sprake van een eenzijdige bevolkingssamenstel-
ling en een in verhouding tot de kleine kernen hoge werkloosheid. In een aantal stedelijke 
wijken is daarnaast sprake van een opeenstapeling van problemen in de vorm een eenzij-
dig woningbestand, toenemende onveiligheid en overlast, verpaupering van openbare 
ruimte en vastgoed en afname van sociale samenhang en van het voorzieningenniveau. In 
sommige wijken is de leefbaarheid in een negatieve spiraal terechtgekomen. 
 
In het landelijke Grote Stedenbeleid en bij integrale stedelijke vernieuwing zijn program-
ma’s ontwikkeld om de leefbaarheid op wijkniveau te verbeteren. Ook de fysieke leefomge-
ving levert een bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid, bijvoorbeeld door in wijken 
ruimte te reserveren voor voldoende (zorg)voorzieningen of functiemenging en meer varia-
tie in woonbuurten en woningtypen te bevorderen.  
 
Leefbaarheid op het platteland  
Door schaalvergroting in diverse sectoren neemt het aantal (commerciële) voorzieningen 
op het platteland af. Afstanden worden betrekkelijker door de toegenomen automobiliteit, 
moderne communicatiemiddelen en nieuwe vormen van vraaggericht openbaar vervoer. 
Creatieve oplossingen zorgen ervoor dat voorzieningen voldoende bereikbaar blijven. Het 
belang van directe nabijheid van voorzieningen is kleiner geworden, terwijl het belang van 
bereikbaarheid van voorzieningen is toegenomen. Er zijn nieuwe voorbeelden van klein-
schaligheid waarop de markt inspeelt. Toch kan de afname van het aantal voorzieningen 
een probleem vormen voor mensen die minder mobiel zijn, zoals ouderen en gehandicap-
ten. 
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Tot 2015 zal naar verwachting van 1.000 tot 1.500 boerderijen in Fryslân de agrarische 
functie verdwijnen, circa 2 % per jaar van het aantal agrarische bedrijven. Vaak gaat het 
om beeldbepalende gebouwen. Niet voor iedere vrijkomende boerderij zal snel een ver-
vangende woonfunctie beschikbaar zijn. Andere geschikte vormen van hergebruik, zoals 
recreatie en kleinschalige bedrijvigheid zijn tevens van belang. Daarnaast zijn er in het 
landelijk gebied andere gebouwen waarvan de oorspronkelijke functie is vervallen. Er be-
staat op het platteland het risico van verpaupering, verrommeling en verlies van ruimtelijk 
kwaliteit. 
 
De beschikbaarheid van betaalbare woningen voor de plaatselijke woningbehoefte loopt in 
kleine kernen terug. Vooral jonge starters kunnen moeilijk een geschikte woning vinden, 
waardoor er een eenzijdige bevolkingssamenstelling kan ontstaan (vergrijzing, ontgroe-
ning). Ook ouderen vinden in hun woonomgeving soms moeilijk een geschikte woning.  
 
In de uitvoering van ons plattelandsbeleid worden lokale initiatieven ondersteund om de 
leefbaarheid en de vitaliteit van het platteland te verbeteren. Wij gaan uit van het actief 
benutten van kansen en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden, naast het wegnemen van 
achterstanden.  

 
 

2.2.2 Een ruimtelijke bijdrage aan leefbare steden 
 
We streven naar verbetering van de leefbaarheid en de sociale samenhang in de 
stedelijke centra, in het belang van alle inwoners van Fryslân. Dit komt tot uit-
drukking in:  

• het realiseren van een evenwichtige bevolking- en huishoudensamenstelling 
in de stedelijke centra door in te zetten op een meer gevarieerd en gediffe-
rentieerd woningaanbod dat ook in het hogere segment keuzemogelijkheden 
biedt;  

• het bijdragen aan een structureel lagere werkloosheid en een hoog stedelijk 
voorzieningenniveau in de stedelijke centra door ruimtelijke concentratie van 
gevarieerde werkfuncties en voorzieningen; 

• het vergemakkelijken van de combinatie van arbeid en zorgtaken in de ste-
den.  

Door variatie in de bevolkingssamenstelling in de stedelijke centra ontstaat er draag-
vlak voor een volledig voorzieningenniveau. Ook zijn voldoende bedrijvigheid en werk-
gelegenheid op diverse niveaus van groot belang. Investeringen in de kennisinfrastruc-
tuur in de stedelijke centra dragen bij aan hoogwaardige werkgelegenheid voor afge-
studeerden, waarmee innovatieve kennis en methoden voor Fryslân behouden kunnen 
worden. Met een goed woningaanbod kunnen de hogere inkomens en (jonge) gezin-
nen aan de stad worden gebonden. Zo zijn vrijstaande woningen en twee-onder-een-
kap-woningen ondervertegenwoordigd in de stedelijke centra. 
 
Door ook op wijkniveau meer gevarieerd te bouwen en de woonomgeving op te knap-
pen, kan de variatie in de bevolkingssamenstelling worden bevorderd. Hiervoor zijn 
vooral gemeenten en corporaties aan zet. Een onderdeel daarvan vormt de bouw van 
eengezinswoningen en appartementen voor hogere inkomens op geschikte plekken. 
Met meer functiemenging kan de veelzijdigheid, de werkgelegenheid en de leefbaar-
heid op wijkniveau worden bevorderd, waardoor ook de combinatie van arbeid en zorg-
taken wordt vergemakkelijkt. Het gaat hierbij om detailhandel, horeca, onderwijsvoor-
zieningen, kinderopvang, zorgvoorzieningen en kleinschalige en milieuvriendelijke 
vormen van bedrijvigheid en dienstverlening. De sociale samenhang in stedelijke wij-
ken wordt daarnaast bevorderd door de aanwezigheid van wijkcentra en buurthuizen, 
waar diverse wijkactiviteiten en wijkfuncties bij elkaar komen. 
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2.2.3 Een ruimtelijke bijdrage aan een vitaal platteland 
  

Wij streven naar behoud en versterking van de leefbaarheid en de vitaliteit van 
het platteland, vooral ten behoeve van de inwoners van het platteland zelf. Deze 
doelstelling komt tot uitdrukking in: 

• het bevorderen van een evenwichtige bevolking- en huishoudensamenstel-
ling op het platteland door ruimte te bieden voor de opvang van de plaatse-
lijke woningbehoefte; 

• het vasthouden van de plaatselijke werkgelegenheid door ruimte te bieden 
voor de ontwikkeling van lokale en regionale bedrijvigheid; 

• het verbeteren van de ruimtelijke (kern)kwaliteiten van het platteland; 

• het verbeteren van de bereikbaarheid van voorzieningen door het draagvlak 
voor bovenlokale en regionale voorzieningen in de regionale centra te be-
houden en te versterken en in te zetten op bereikbaarheid van deze voorzie-
ningen vanuit de kleine kernen; 

• het vergemakkelijken van de combinatie van arbeid en zorgtaken op het plat-
teland. 

 
Bij de selectie van de regionale centra zijn wij van een goede ruimtelijke spreiding over 
de provincie en van een goede bereikbaarheid uitgegaan. Uit kaart 4 ‘Bereik stedelijke 
en regionale centra’ blijkt dat bijna heel Fryslân binnen het bereik van 7½ tot 10 km 
van een regionaal centrum of stedelijk centrum ligt. Hierdoor is voor heel Fryslân spra-
ke van een voldoende voorzieningenniveau, zeker in combinatie met het aanbod in de 
kleine kernen. 
 
De leefbaarheid en de kwaliteit van het platteland zijn naar ons idee niet gediend met 
grootschalige toevoegingen van woonfuncties, werkfuncties en voorzieningen. Gelet op 
de toegenomen verweving van steden en platteland, de toegenomen mobiliteit en het 
gebruik van ICT, is dat ook niet nodig. Op deze wijze kan er behoedzaam worden om-
gegaan met de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het 
platteland. Dit is in het belang van de vitaliteit van het platteland zelf.  
 
Wij werken bij de uitvoering van Plattelânsprojekten aan de verbetering van het net-
werk aan basisvoorzieningen op het lokale schaalniveau door onder meer combinaties 
van basisvoorzieningen te benutten. Daarnaast versterken wij met concrete projecten 
de fysieke en de sociale infrastructuur. Dat geldt in het bijzonder voor dorpshuizen en 
multifunctionele centra. 

 

2.2.4 Functies in het landelijk gebied  
 
Het landelijk gebied is primair bestemd voor functies die een ruimtelijk-
functionele relatie met het landelijk gebied hebben. Het gaat daarbij vooral om de 
functies landbouw, recreatie, natuur en waterberging en bestaande woon- en 
werkfuncties en voorzieningen. Voor de andere nieuwe functies, waaronder 
nieuwe woningen, niet-agrarische bedrijven, detailhandel en andere publiektrek-
kende functies, stellen wij de randvoorwaarde dat ruimte gezocht moet worden 
in of aansluitend aan kernen en dat een goede landschappelijke inpassing ge-
waarborgd is. 

 
Van deze beleidslijn kan worden afgeweken wanneer er sprake is van kwaliteits-
arrangementen of wanneer het niet mogelijk is om de bedoelde functies in of bij 
kernen te plaatsen. De locatie zal in zulke specifieke situaties steeds zorgvuldig 



2.2 Romte foar kwaliteit – Leefbaarheid en Sociale Samenhang 
_______________________________________________________________________ 

STREEKPLAN FRYSLÂN 2007            44 
 

gekozen moeten worden door zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande be-
bouwingsconcentraties en bebouwde objecten in het landelijk gebied. 

 

Kwaliteitsarrangementen als impuls 

Wij constateren dat de afname van het aantal agrarische bedrijven de sociaal-
economische vitaliteit van het landelijk gebied onder druk zet. In delen van het landelijk 
gebied is sprake van ruimtelijk kwaliteitsverlies door verstening, versnippering en ver-
rommeling, verpaupering van (vrijkomende) bebouwing en door functionele achteruit-
gang. Wij zijn van mening dat verdere achteruitgang voorkomen kan worden door pas-
sende mogelijkheden voor functies en bebouwing en voor sloop van beeldverstorende 
gebouwen te bieden. 

 
Wij versterken de vitaliteit van het platteland verder door ‘kwaliteitsarrangemen-
ten’. Een kwaliteitsarrangement is een concreet project waarin nieuwe passende 
vormen van wonen, werken, recreëren, verzorging, cultuur, educatie en/of de 
wijziging van bestaande functies gelijktijdig worden gecombineerd met een ver-
betering van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied. 

 
Bij kwaliteitsarrangementen hanteren wij de volgende algemene principes: 

• Ruimtelijke kwaliteitsverbetering staat voorop. De functies passen gezien 
hun aard, schaal en uitstraling in de karakteristiek van het landelijk gebied en 
voegen daaraan nieuwe kwaliteiten toe. Dit kan per landschapstype verschil-
len; 

• Kwaliteitsarrangementen dragen bij aan de vitaliteit van het platteland; 
• Er is een zichtbare koppeling tussen de sociaal-economische functie en de 

ruimtelijke kwaliteitsverbetering; 
• Extra woningbouw als onderdeel van kwaliteitsarrangementen past binnen 

de kaders van hoofdstuk 2.1. Gemeenten reserveren hiervoor voldoende wo-
ningbouwcapaciteit. Bij uitzondering zetten wij bij knelpunten de vrij be-
schikbare woningbouwruimte in als het gaat om zeer bijzondere projecten, 
met een maximum per gemeente; 

• Kwaliteitsarrangementen hebben in relatie tot het onderliggende wegennet 
geen onaanvaardbare verkeersaantrekkende werking en veroorzaken geen 
extra milieubelasting; 

• Kwaliteitsarrangementen leveren geen beperking op voor de ontwikkelings-
mogelijkheden van agrarische bedrijven in de omgeving;  

• Gemeenten stellen hoge eisen aan beeldkwaliteit. Ook is er aandacht voor 
erfgoed, zowel als te behouden factor als inspiratiebron voor ontwikkeling. 

 
Wij denken aan de volgende voorbeelden: 
• hergebruik van vrijkomende (agrarische) bebouwing; 

• verbetering van bebouwingslinten en bebouwingsclusters;  
• recreatieve kwaliteitsverbetering;  

• verplaatsing van agrarische bedrijven om maatschappelijk gewenste doelen 
te realiseren; 

• grootschalige combinaties van sociaal-economische impulsen en ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering;  

• ontwikkeling van nieuwe landgoederen, zie hoofdstuk 2.1. 
 
Gemeenten zijn primair aan zet om invulling te geven aan kwaliteitsarrangementen. 
Betrokkenheid van onze kant is gewenst bij projecten met een bovenlokale uitstraling 
en bij projecten die niet direct aansluiten bij de genoemde voorbeelden en die wel een 
grote ruimtelijke kwaliteitsverbetering kunnen opleveren. Dit geldt zeker ook voor de 
aan het eind van deze paragraaf beschreven grootschalige kwaliteitsarrangementen. 
Voor een zorgvuldige beoordeling van concrete projecten is een goede procesbegelei-
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ding noodzakelijk. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en 
provincie. 
 
1. Hergebruik van vrijkomende (agrarische) bebouwing 

Wij zetten met een passend hergebruik van vrijkomende (agrarische) bebouwing 
in op het instandhouden van beeldbepalende gebouwen in het landschap, het 
verwijderen van beeldverstorende bebouwing, het behouden en versterken van 
de ruimtelijke kwaliteit van bebouwing en omgeving en het behoud van de soci-
aal-economische vitaliteit van het platteland. Wij beschouwen de beoordeling 
van de verschillende hergebruikvormen primair als een gemeentelijke taak. Wel 
hanteren wij een aantal criteria voor functies, bebouwing en sloop. 

 
Functies 
Wonen, recreëren, functies in de sfeer van natuur- en landschapsbeheer, cul-
tuur/kunst, educatie, ‘zachte’ horeca (zoals een theeschenkerij, restaurant en/of lo-
gies), zorg en ontspanning zijn geschikt als vervangende functie. Wij stellen geen 
maximum aan het aantal wooneenheden, recreatieve eenheden of de zorgcapaciteit in 
een beeldbepalend gebouw. Wel zijn woonfuncties en zorgeenheden beperkt tot het 
oorspronkelijke boerderijgebouw met daarin de woning, of tot de voormalige bedrijfs-
woning wanneer het een modern agrarisch bedrijf betreft. Bij uitzondering kunnen 
nieuwe wooneenheden of zorgeenheden in een bijgebouw worden toegestaan wan-
neer het gaat om een karakteristiek gebouw dat samen met het hoofdgebouw een 
waardevol geheel vormt. 
 
Bedrijfsfuncties en vormen van dienstverlening zijn als vervangende functies eveneens 
geschikt als: 
• het gaat om activiteiten die zowel functioneel als qua ruimtelijke uitstraling passen 

bij het karakter van het omliggende landelijke gebied. De nadruk ligt op activiteiten 
met een ambachtelijk of dienstverlenend karakter. Buitenopslag van goederen, ma-
terialen en voertuigen is in principe ongewenst. Hierop kan een uitzondering wor-
den gemaakt indien (enige) buitenopslag onontkoombaar is en inpasbaar is in de 
ruimtelijke en functionele karakteristiek van het omliggende landelijke gebied. De 
gemeenten wegen dit per geval af en stellen zonodig voorwaarden voor de land-
schappelijke inpassing; en 

• het milieuvriendelijke bedrijven betreft zonder grote verkeersstromen, vooral in de 
milieucategorieën 1 en 2 en in voorkomende gevallen in categorie 3, wanneer dit 
past in de ruimtelijke en de functionele karakteristiek van de omgeving; en 

• eventuele bedrijvigheid geen afbreuk doet aan het voorzieningenniveau in kernen. 
Detailhandel houdt daarom overwegend verband met de agrarische productiefunc-
tie en/of de recreatieve functie van het landelijk gebied.  

 
In gebieden waar al verscheidene niet-agrarische bedrijven aanwezig zijn kunnen iets 
ruimere mogelijkheden nog passend in de omgeving zijn in vergelijking tot andere ge-
bieden. Wij vragen gemeenten om de toegestane bedrijfstypen nader te regelen in het 
bestemmingsplan en met ondernemers afspraken te maken over toekomstige ontwik-
kelingsmogelijkheden. 

 
Bebouwing 
Ook voor bebouwingsmogelijkheden op het perceel bieden wij ruimte voor gemeente-
lijk maatwerk. Centraal hierbij staat de silhouet van een erf (de compositie van meerde-
re gebouwen) die in belangrijke mate de waarde van het erf voor het landschap be-
paalt. Behoud van de boerenmaat van het erf is hiervoor van belang. Instandhouding 
van beeldbepalende bebouwing is in veel gevallen gediend met een passende vervan-
gende functie met toekomstperspectief. 
Daarvoor vinden wij enige aanvullende nieuwbouw bij een nieuwe functie aanvaard-
baar, mits deze qua omvang duidelijk ondergeschikt is aan de oorspronkelijke boerderij 
en ingepast is in de landschappelijke karakteristiek van de omgeving. 



2.2 Romte foar kwaliteit – Leefbaarheid en Sociale Samenhang 
_______________________________________________________________________ 

STREEKPLAN FRYSLÂN 2007            46 
 

 
Sloop van het voormalige boerderijgebouw met aanpalende gebouwen in combinatie 
met de herbouw van een woning of woon(zorg)gebouw is aanvaardbaar, wanneer de 
bouwtechnische en functionele staat van de boerderij zodanig slecht is dat zinvol her-
gebruik daarvan niet langer haalbaar is. De herbouw dient qua hoofdvorm en ruimtelij-
ke uitstraling verwant te zijn aan die van een boerderij/ boerenschuur.  
Vervanging van een moderne agrarische bedrijfswoning door een qua schaal en uit-
straling vergelijkbare woning is mogelijk. 

 
Sloop beeldverstorende bebouwing (ruimte voor ruimte) 
Sloop van beeldverstorende bebouwing kan op verschillende manieren worden bevor-
derd: 
• Sloop kan in veel gevallen plaatsvinden bij hergebruik door passende functies, ze-

ker bij ruimere mogelijkheden voor vervangend gebruik. Sloop is vaak (deels) al te 
financieren doordat de verkoopwaarde van het object bij sloop kan toenemen met 
10%. Een bouwtitel voor een extra inpandige woning in een boerderij is bijvoor-
beeld redelijkerwijs te koppelen aan sloop van circa 750 m2 bebouwing op het per-
ceel. Sloop kan zo een onderdeel vormen van de afweging tot functiewijziging en 
bedongen worden bij planologische medewerking. Wij zullen nader de mogelijkhe-
den onderzoeken van een aanvullende generieke sloopsubsidieregeling ter ver-
goeding van eventuele financiële tekorten. 

• Vervolgens kan op het erf vervangende nieuwbouw voor een nieuwe passende 
niet-woonfunctie worden toegestaan, waarbij een aanzienlijk grotere omvang van 
gebouwen wordt gesloopt. Wij koppelen de mogelijkheid van vervangende nieuw-
bouw aan sloop van niet meer geschikte bebouwing, waarbij zorgvuldig met het 
bodemarchief en met het monumentale/beeldbepalende karakter van oude boerde-
rijen en bijgebouwen moet worden omgegaan. Wij vragen gemeenten hoge eisen 
aan beeldkwaliteit te stellen.  

• Voor de grotere knelpunten bieden wij de mogelijkheid om sloop van beeldversto-
rende bebouwing te financieren via compenserende woningbouw. Compenserende 
woningbouw dient bij voorkeur plaats te vinden in bestaande bebouwingslinten en -
clusters in het landelijk gebied. Hiermee wordt een uitgesproken landelijk woonmi-
lieu geboden, terwijl wordt voorkomen dat op veel plekken solitaire woonbebou-
wing in het landelijk gebied ontstaat. Compensatie op een solitair bestaand bouw-
perceel in het landelijk gebied kan bij uitzondering aanvaardbaar zijn. Dit zal na-
drukkelijk gemotiveerd moeten zijn vanuit een aanzienlijke verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit ter plaatse, waarbij woningbouw goed aansluit bij het ruimtelijke 
bebouwingspatroon op het perceel. In onze “ruimte voor ruimte”-regeling gaan wij 
uit van de verhouding van één extra bouwtitel voor een (vrijstaande) woning per 
sloop van in totaal: 
• 1.000 m2 aan (agrarische) bebouwing of 3.000 m2 aan kassen wanneer com-

penserende woningbouw plaatsvindt in bestaande bebouwingslinten- of clus-
ters in het landelijk gebied; 

• 1.500 m2 aan (agrarische) bebouwing of 5.000 m2 aan kassen wanneer com-
penserende woningbouw bij uitzondering plaatsvindt op bestaande solitaire 
percelen in het landelijk gebied. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van deze maatvoering. De te 
slopen oppervlakte van meerdere bouwpercelen kan worden samengevoegd, met 
een minimum van 250 m2 te slopen bebouwing per perceel. Ook de instelling van 
een (inter)gemeentelijk sloopfonds is mogelijk. 

 
Het staat gemeenten vrij om voor compenserende (woning)bouw in bestaande kernen, 
passend binnen het reguliere beleid, eigen verhoudingen te hanteren. De hiervoor ge-
noemde maten hebben alleen betrekking op compenserende woningbouw in het lande-
lijk gebied, dat exclusief hiervoor wordt gereserveerd.  
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2. Verbetering van bebouwingslinten en bebouwingsclusters  

Wij streven met het toevoegen van passende, streekeigen woon- en werkfuncties 
naar verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van bestaande bebouwingslinten en 
bebouwingsclusters in het landelijk gebied. Wij bieden ruimte voor het ter plaat-
se afronden, aanvullen of verdichten van deze linten en clusters onder de rand-
voorwaarde dat de ruimtelijke karakteristiek herkenbaar en beleefbaar blijft. Be-
houd van voldoende doorzichten en van ritme in massa en ruimte vormen hier-
van een onderdeel. 

 
Een bebouwingslint is een lijnvormige verzameling van gebouwen langs een weg en/of 
vaart in het landelijk gebied met geringe afstanden tussen de bouwkavels. Een bebou-
wingscluster is een vlakvormige verzameling van gebouwen bij een kruispunt van 
(vaar)wegen in het landelijk gebied. Er zijn in Fryslân meerdere voorbeelden van deze 
linten en clusters waarin van oudsher ook woonfuncties en niet-agrarische bedrijfsfunc-
ties voorkomen. Bij een aantal bebouwingsconcentraties is sprake van een slechte tot 
matige (beeld)kwaliteit en dreigt fysiek en functioneel verval. 
 
Bij toevoeging van passende functies gaat het om:  
• functies in de sfeer van natuur- en landschapsbeheer, recreatie, cultuur, educatie, 

zorg en ontspanning; 
• vormen van zakelijke, persoonlijke en maatschappelijke dienstverlening; 
• agrarisch verwante bedrijvigheid; 
• kleinschalige milieuvriendelijke bedrijvigheid die ook in de toekomst weinig ontwik-

kelingsruimte nodig heeft; 
• nieuwe woningen op nieuwe bouwpercelen ter compensatie van sloop, zoals bij 

hergebruik van vrijkomende (agrarische) bebouwing is omschreven. 
 

3. Recreatieve kwaliteitsverbetering  

Wij streven bij recreatiebedrijven in de omgeving van natuurgebieden naar ver-
betering van de recreatieve kwaliteit gecombineerd met behoud en ontwikkeling 
van natuurlijke waarden, kwantitatief en/of kwalitatief. 
 
Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding van een bestaande camping met een passan-
tenhaven, die wordt gecombineerd met een vermindering van de recreatiedruk in een 
nabijgelegen natuurgebied, hetzij door verspreide lig- en aanlegplaatsen in de omge-
ving te saneren, hetzij door voorzieningen aan te leggen waarmee de vaardruk geleid 
wordt naar minder kwetsbare delen. In dat geval is kwalitatieve compensatie van na-
tuurwaarden mede mogelijk. Dit kan de vorm aannemen van een saldobenadering, 
waarbij natuurwaarden minimaal gelijk blijven.  

 
4. Verplaatsing van agrarische bedrijven om maatschappelijk gewenste doelen 

te realiseren 

Wij stimuleren de verplaatsing van een agrarisch bedrijf naar een nieuwe pas-
sende locatie, wanneer deze een wezenlijke belemmering vormt voor de realise-
ring van een groot maatschappelijk belang. Bijvoorbeeld de realisering van de 
Ecologische Hoofdstructuur, het bereiken van de gewenste natuurkwaliteit in 
nabij gelegen natuurgebieden, of de aanleg van recreatieve voorzieningen. 
Mocht aangetoond worden dat bestaande financieringsmogelijkheden voor ver-
plaatsing ontbreken of ontoereikend zijn, dan kan op beperkte schaal compense-
rende (woon)bebouwing worden ingezet. Hiervoor hanteren wij een aantal uit-
gangspunten: 
 

• De voormalige boerderijlocatie wordt zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht 
met de beoogde (natuur)doelen, zowel functioneel als qua bebouwing.  

• Ter compensatie van de verplaatsing kan één extra bouwtitel voor een woning 
worden verleend. Daarnaast kan voor de sloop van niet beeldbepalende bebou-



2.2 Romte foar kwaliteit – Leefbaarheid en Sociale Samenhang 
_______________________________________________________________________ 

STREEKPLAN FRYSLÂN 2007            48 
 

wing compenserende woningbouw worden ingezet. Gewenst is dat alle niet beeld-
bepalende bebouwing verdwijnt. Voor compenserende woningbouw gelden de uit-
gangspunten zoals eerder aangegeven. Voor beeldbepalende bebouwing wordt 
gezocht naar passende vervangende functies.  

• Vervangende nieuwbouw voor een nieuwe passende functie is op het erf mogelijk 
wanneer nieuwbouw aantoonbaar een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter 
plaatse oplevert. 

• De nieuwe locatie voor het agrarische bedrijf is bij voorkeur een bestaande vrijko-
mende boerderijlocatie. 

• Er zijn op de nieuwe locatie ruime agrarische ontwikkelingsmogelijkheden.  
 

 
5. Grootschalige kwaliteitsarrangementen 

Wij staan open voor bijzondere, meer grootschalige functies in het landelijk ge-
bied in de sfeer van zorg, cultuur, onderwijs of recreatie, die een beduidende so-
ciaal-economische impuls voor de omgeving opleveren en waarbij een functio-
nele relatie kan worden gelegd met de rust of de groen blauwe kwaliteiten in het 
landelijk gebied. Bij de ruimtelijke situering en inpassing wordt tevens een grote 
ruimtelijke kwaliteitsverbetering gerealiseerd.  
Bij grootschalige kwaliteitsarrangementen stellen wij een aantal randvoorwaarden:  

• De uitstraling van de nieuwe functie en de landschappelijke inpassing daarvan 
vormen een logische en vanzelfsprekende samenhang met elkaar. Er is sprake van 
een aanmerkelijke verbetering van de landschappelijke of natuurlijke kwaliteit door 
de realisering van groene en blauwe elementen. 

• De nieuwe functie gaat gepaard met de afbraak van een aanzienlijke hoeveelheid 
niet-beeldbepalende bebouwing op of in de omgeving van de vestigingslocatie of 
gaat gepaard met het hergebruik van vrijkomende terreinen en bebouwing die ver-
pauperen of anderszins ernstig storend in het landelijk gebied zijn. 

Bij grootschalige kwaliteitsarrangementen gaat het om unieke en incidentele situaties. 
Waarborgen voor de terugneembaarheid van bebouwing (sloop op termijn) kunnen een 
voordeel vormen voor de landschappelijke aanvaardbaarheid. Passend binnen de 
randvoorwaarden bieden wij ruimte voor maatwerk. 
 
Ook zien wij mogelijkheden voor meer grootschalige ontwikkelingen en nieuwe 
combinaties van groene en blauwe kwaliteiten in het landelijk gebied. Om deze 
kwaliteiten financieel mogelijk te maken bieden wij ruimte voor de hiervoor ge-
noemde sociaal-economische functies. Hierbij wordt er van uitgegaan dat: 
• de grootschalige ontwikkelingen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de 

multifunctionaliteit van het landelijk gebied en aan de landschappelijke, na-
tuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten in het landelijk gebied en deze zo 
mogelijk versterken; 

• de gewenste groene en blauwe kwaliteiten voorop staan en de schaal van de 
sociaal-economische functies daarvan een afgeleide vormen. 

 
Bij alle grootschalige kwaliteitsarrangementen geldt dat schaal en omvang van 
de nieuwe functie(s) in een aanvaardbare verhouding staan tot de locatie en de 
ontsluiting daarvan. Bij projecten met een aanzienlijke bebouwingsomvang is een 
beeldkwaliteitsplan noodzakelijk. 
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2.3 WERKEN 

2.3.1 Inleiding 

 

Werkgelegenheid 

Tussen 1994 en 2004 heeft Fryslân een behoorlijke groei van de werkgelegenheid gekend, met 
name tot aan 2002. Meer dan de helft van de werkgelegenheid (52%) is geconcentreerd in de 6 
stedelijke centra, vooral in de industrie, de zakelijke dienstverlening en bij de publieke sector. De 
andere helft van de werkgelegenheid is verdeeld over de 16 regionale centra (19%) en de overi-
ge kernen (29%). In de regionale centra gaat het dan vooral om banen in de industrie en bij de 
publieke sector. In de overige kernen is naast de industrie vooral de landbouw relatief sterk ver-
tegenwoordigd. 

Bedrijventerreinen 

De uitgifte van bedrijventerreinen bedroeg tussen 1994 en 2004 gemiddeld 94 hectare per jaar. 
Dat is bijna twee keer zo veel als in 1994 werd voorzien. Zie onderstaande figuur. Doortrekking 
van de trend betekent dat er tot 2015 ongeveer 1.050 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen zal 
worden uitgegeven. Dit is een hoog scenario aangezien het uitgiftepatroon vanaf 2001 is terug-
gelopen. Bij een laag scenario zal de uitgifte 700 hectare bedragen. Als ook rekening wordt ge-
houden met een ijzeren voorraad van 300 ha (dit is de voorraad die nodig is om ook in 2015 ter-
stond uitgeefbaar terrein te hebben, ongeveer 3½ maal de gemiddelde jaarlijkse uitgifte), be-
draagt de totale behoefte aan nieuw bedrijventerrein in de periode 2005-2015 maximaal 1.350 
ha. 
 
Per begin 2005 hebben de Friese gemeenten 420 hectare direct uitgeefbaar bedrijventerrein in 
voorraad. Daarnaast kan van 250 hectare bedrijventerrein verwacht worden dat deze tot 2015 
uitgeefbaar wordt. In totaal is daarmee 670 hectare bedrijventerrein als hard aanbod beschik-
baar, waarvan 55% in de stedelijke centra en 30% in de regionale centra. Bij een maximale be-
hoefte van 1.350 ha betekent dit een planningsopgave van 680 hectare. Hiervan zijn al voor zo’n 
360 ha plannen in voorbereiding. 

Kantoren 

De vier grote stedelijke centra hebben 800.000 m2 bruto vloeroppervlakte (bvo) aan kantoren. 
Ruim 70% zit in Leeuwarden, de rest vooral in Heerenveen en Drachten.  
 
De gemiddelde opname van nieuwe kantoorruimte was tussen 1998 en 2003 in Leeuwarden drie 
keer zo groot als in Heerenveen en Drachten. Sneek speelt een bescheidener rol. Dat geldt in 
sterkere mate ook voor Harlingen en Dokkum.  
 
Een prognose van de toekomstige kantooropname voor een langere periode is met onzekerhe-
den omgeven vanwege het cyclische karakter van de kantorenmarkt. Voor de vier grote stedelij-
ke centra gaan wij uit van twee scenario’s volgens de recente prognoses van de Bedrijfslocatie-
monitor (BLM), van het Centraal Planbureau. De ontwikkeling in Harlingen en Dokkum is daarop 
aanvullend. Voor de regionale centra wordt uitgegaan van kleinschalige kantoorontwikkelingen. 
De effecten van de Zuiderzeelijn zijn niet meegenomen in deze prognoses. Op grond hiervan 
komen wij tot een totale prognose voor nieuwe kantoorruimte in Fryslân variërend van ongeveer 
180.000 tot 250.000 m2 bvo voor de periode 2005 t/m 2015; in tabel I is deze prognose verdeeld 
over de vier grootste stedelijke centra omdat hierover uitgiftecijfers bekend zijn. Dit geeft een 
ruimtebeslag variërend van in totaal ongeveer 25 tot 35 ha tot 2015. 
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Figuur 1: Uitgifte bedrijventerreinen in Fryslân (in ha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel I: massa, opname en prognose kantoren (in m2 bruto vloeroppervlakte ) 
 

Prognose kantooront-
wikkeling per jaar in 
2005 – 2015 volgens 
BLM-scenario’s 

 Massa 
kantoren 
in 2004 

Opname kanto-
ren per jaar in 
1998 – 2003 

Afspraken 
‘Ruimte voor 
Werk’ opna-
me kantoren 
per jaar in 
2000 – 2010 

TM GE 

Leeuwarden 574.000 (71%) 15.000 15.000 8.000 12.000 

Drachten 78.000 (10%) 5.000 5.000 3.000   4.000 

Heerenveen 82.000 (10%) 4.000 5.000 3.000 4.000 

Sneek 40.000 (5%) 2.000 3.000 2.000 3.000 

Harlingen 17.000 (2%) -- -- *) *) 

Dokkum 17.000 (2%) -- -- *) *) 

Regionale centra -- -- -- **) **) 

Totaal 808.000 26.000 16.000***) 23.000***) 
*)  Voor Harlingen (incl. aanvullende kantoorfunctie Franeker) en Dokkum zijn geen cijfers 

bekend; uitgegaan kan worden van een ontwikkeling die aanvullend is op die van de 
vier andere stedelijke centra; 

**) Voor de regionale centra zijn geen cijfers bekend; uitgegaan kan worden van een te 
motiveren ruimte voor kleinschalige kantoorontwikkelingen per centrum; 

***) Vanwege het ontbreken van cijfers voor Harlingen, Dokkum en de regionale centra, zal 
de werkelijke uitgifte in Fryslân enigszins hoger kunnen liggen dan de weergegeven 
prognosecijfers; 

-- Geen cijfers beschikbaar; 
TM-scenario: Transantlantic Market; een midden-scenario, waarbij de bevolkingsontwikke-

ling het meest overeenkomt met die van het streekplan; 
GE-scenario: Global Economy;  scenario met de hoogste groeiverwachtingen.  
Van de vier scenario’s in de BLM, gaan het TM- en het GE-scenario uit van de hoogste 
prognoses voor wat betreft kantoorontwikkelingen. 

 

Detailhandel  

De consument bepaalt steeds meer wanneer hij/zij waar en op welk tijdstip welke aankopen ver-
richt. De detailhandel speelt hier op in, en er is een aantal trends zichtbaar zoals een toenemend 
onderscheid tussen recreatief en doelgericht winkelen, schaalvergroting, branchevervaging, ver-
ruiming van de winkelopeningstijden en een toenemend belang van bereikbaarheid en parkeer-
gelegenheid. Vanuit de markt is er een steeds grotere drang om zich op perifere locaties (dus 
buiten de kernwinkelgebieden) te vestigen. In eerste instantie met name voor het doelgerichte 
winkelen. Maar door branchevermenging of om voldoende kritische massa op die perifere loca-
ties te hebben, ontstaat ook steeds meer een bedreiging van het kernwinkelgebied dat vooral op 
het recreatief winkelen is ingesteld. 
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De Nota Ruimte biedt provincies de ruimte om in te spelen op deze nieuwe dynamiek in de de-
tailhandel, maar eist tevens dat nieuwe winkelvestigingen niet ten koste mogen gaan van de be-
staande detailhandelsstructuur in de wijkwinkelcentra en binnensteden. Tevens wordt provincies 
gevraagd om richtlijnen voor beperkingen van branches voor perifere detailhandel aan te geven. 
Onderzoek naar de mate waarin in Fryslân extra ruimte geboden kan worden aan deze dyna-
miek binnen de detailhandel, heeft een aantal resultaten opgeleverd. De beleidsmatige gevolgen 
van de resultaten hebben wij in het voorliggende hoofdstuk verwerkt.  
 
In Fryslân ligt het gemiddelde aanbod aan winkelvloeroppervlakte in de detailhandel per inwoner 
hoger dan in heel Nederland. Daarnaast ligt de gemiddelde vloerproductiviteit (= omzet per m2) 
lager dan het landelijk gemiddelde. Dit tast niet direct de bestaande detailhandel aan, maar het 
betekent wel dat in combinatie met een relatief lager gemiddeld inkomen per inwoner, een lang-
zaam groeiende bevolking in Fryslân en een dalend marktaandeel van de detailhandel in de to-
tale bestedingen, er geen grote ruimte aanwezig is voor een uitbreiding van het detailhandels-
aanbod.  
 
Gebleken is dat grootschalige toevoegingen van perifere meters, met een breed samengesteld 
pakket van detailhandelsbranches, de detailhandelsstructuur in Fryslân ernstig verstoren. Eigen-
lijk zijn er in Fryslân geen toevoegingen hiervan mogelijk. Bij Leeuwarden is die verstoring het 
minst, onder de voorwaarde dat daar geen recreatieve branches worden toegestaan.  
 
Daarnaast is gebleken dat nieuwe toevoegingen van branches op perifere locaties binnen die 
branches voor behoorlijke marktverschuivingen zorgen, zowel in het betrokken kernwinkelgebied 
als in de kernen in de (ruimere) omgeving. Voor de dagelijkse aankopen zijn die negatieve effec-
ten geringer en meer (boven)lokaal, hoewel dat voor de meest kleine onderzochte centra nog al-
tijd substantieel kan zijn.   
 
Verder is geconcludeerd dat in Fryslân vanuit het oogpunt van verstoring van de detailhandels-
structuur in beginsel geen ruimte is voor het verruimen van perifere vestigingsmogelijkheden. Er 
kunnen echter (lokaal) andere ruimtelijke factoren een rol spelen om bepaalde typen detailhan-
del vanuit het kernwinkelgebied te verplaatsen. Te denken valt aan problemen met de dagelijkse 
bevoorrading, het volumineuze karakter van de goederen of het gevaar voor de omgeving. Ge-
koppeld aan de relatief beperkte synergie-effecten, kan het in voorkomende gevallen voor de de-
tailhandelsstructuur van een kern beter zijn indien specifieke branches een plek in een centrum-
rand of perifeer milieu krijgen.  
 
Voor het detailhandelsbeleid gaan wij uit van een begrippenkader, dat aansluit bij de huidige de-
tailhandelsstructuur:  
•••• dagelijks: de hoofdbranches levensmiddelen en persoonlijke verzorging; 
•••• niet-dagelijks (semi)doelgericht: de hoofdbranches huishoudelijke en luxe artikelen, sport en  
spel, hobby, media, plant en dier, bruin– en witgoed, autoaccessoires en fietsen, doe-het-zelf, 
wonen en de overige detailhandel; 
•••• niet-dagelijks recreatief: de hoofdbranches warenhuizen, kleding en mode, schoenen en le-
derwaren, juwelier en optiek.  
 
Daarnaast hanteren wij het begrip perifere detailhandel: winkelvoorzieningen buiten het kern-
winkelgebied (en wijkwinkelcentra), die daar qua volumineuze aard van de goederen, gevaar en 
hinder of dagelijkse bevoorrading niet meer goed passen Het gaat hier om de volgende bran-
ches uit de groepen dagelijks en niet-dagelijks (semi)doelgericht: supermarkten, detailhandel in 
auto’s, caravans en tenten, boten, keukens, meubelen, bouwmaterialen, plant en dier, fietsen en 
autoaccessoires, en brandbare of explosiegevaarlijke stoffen. Hieronder valt ook detailhandel als 
ondergeschikte nevenactiviteit van industrie en ambacht.  
 

(Grootschalige) voorzieningen 

Ook andere voorzieningen (zoals horeca, theaters, bioscopen, stadions, zorginstellingen, scho-
len, bibliotheken, openbaar bestuur) zijn belangrijk voor de Friese economie. Ongeveer 1/3 van 
de totale werkgelegenheid is in deze sector geconcentreerd. Door de ligging van de kernen in 
Fryslân zijn de verschillende voorzieningen ook qua omvang goed gespreid. Grote veranderin-
gen in het aanbod van vooral de meer grootschalige voorzieningen worden voor de komende ja-
ren niet voorzien. 

 
 



2.3 Romte foar kwaliteit – Werken 
_______________________________________________________________________ 

STREEKPLAN FRYSLÂN 2007                                                    52 
 

2.3.2 Vestigingsbeleid 
 

Met ons vestigingsbeleid voor werkfuncties en voorzieningen streven wij naar: 

• economische structuurversterking met een provinciaal werkgelegenheidsni-
veau dat overeenstemt met het landelijke gemiddelde; 

• een ruimtelijke verdeling van werkfuncties die bijdraagt aan sterke steden en 
een vitaal platteland; 

• een goede afstemming tussen de bereikbaarheidseisen van functies en de 
ontsluiting van locaties zodat de mobiliteit beheerst wordt; 

• een goede ruimtelijke kwaliteit en een goede milieukwaliteit; 
• voor de markt herkenbare en bruikbare vestigingslocaties. 
Dit betekent dat er een goede afstemming is tussen vestigingscondities van 
functies en kenmerken van locaties: voor ieder bedrijf is een goede plek be-
schikbaar. Wij maken voor verschillende werkfuncties onderscheid tussen:  

• vestigingsmogelijkheden naar typen kernen, waarbij wij vooral verantwoor-
delijk zijn;  

• vestigingsmogelijkheden binnen kernen, waarbij vooral gemeenten aan zet 
zijn.  

 
De verschillende werkfuncties (bedrijven, kantoren, detailhandel en voorzieningen) 
hebben verschillende vestigingscondities wanneer wordt gelet op de ruimtelijke conse-
quenties zoals ruimtebeslag, verkeersaantrekkende werking, milieuhinder, onderlinge 
versterking van functies, ruimtelijke uitstraling en mogelijkheden van schaalvoordelen 
en kennisuitwisseling. In ons vestigingsbeleid benutten wij deze vestigingscondities om 
de gewenste ruimtelijke structuur te ondersteunen en te versterken en om nadelige ef-
fecten te voorkomen.  
 

2.3.3 Vestigingsmogelijkheden naar typen kernen 
 

Wij streven ernaar dat het type en de schaal van de werkfuncties aansluiten bij 
de kernenstructuur. Wij stellen specifieke vestigingscondities op om nadelige ef-
fecten te voorkomen en juist positieve effecten te genereren. 
 
Wij hebben hieronder een overzicht van de vestigingsmogelijkheden voor werkfuncties 
bij kernen weergegeven. Daarbij is het begrip ‘naar aard en schaal’ nader geconcreti-
seerd. Van deze nadere concretisering kan gemotiveerd worden afgeweken wanneer 
dit past binnen de algemene doelstellingen van het vestigingsbeleid. In het vervolg van 
deze paragraaf is dit overzicht nader uitgewerkt. 
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 Leeuwarden Overige stedelijke centra Regionale centra Bedrijfscon-
centratiekernen 

Overige kernen 
 

Bedrijven 
aard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

schaal 

 
Alle categorieën 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle categorieën 

 
Alle categorieën (Harlin-
gen: zware bedrijven 
water- en havengebon-
den; Sneek: zware bedrij-
ven afwegen t.o.v. water-
sportprofiel; 
Dokkum: zware bedrijven 
afwegen t.o.v. toeristisch-
recreatieve kwaliteiten) 
 
Alle categorieën 
 

 
Lichte en modern-
gemengde bedrij-
ven (tot categorie 4; 
in enkel geval  
categorie 5) 
 
 
 
 
 
Zeer kleine tot  
middelgrote bedrij-
ven (tot 10.000 m2) 

 
Lichte bedrijven 
(tot categorie 3 
tot 50 m.; bij 
uitzondering tot 
100 m.) 
 
 
 
 
 
Zeer kleine tot 
kleine bedrijven 
(tot 5000 m2) 

 
Lichte bedrijven 
(tot categorie 2; 
in enkel geval  
categorie 3) 
 
 
 
 
 
 
Zeer kleine be-
drijven 
(tot 2500 m2) 

Kantoren 
schaal 

 
 
 

verhouding 
overige 
kernen 

 
Alle categorieën 
 
 
 
Onbeperkt  

 
Zeer kleine tot middelgrote 
kantoren (tot 2500 m2);  
 
 
Totale omvang passend 
bij schaal kern en aanslui-
tend bij de prognoses 
volgens Tabel I   

 
Zeer kleine tot  
kleine kantoren 
(tot 1200 m2) 
 
Totale omvang 
passend bij schaal 
kern en aansluitend 
bij de ruimte vol-
gens Tabel I 

 
Zeer kleine kan-
toren 
(tot 600 m2) 
 
Totale omvang 
passend bij 
schaal kern 

 
Zeer kleine kan-
toren 
(tot 600 m2) 
 
Totale omvang 
passend bij 
schaal kern 

Detailhandel Alle categorieën; 
uitbreiding perifere 
detailhandel met 
(semi) doelgerichte 
branches mogelijk 

Alle categorieën; geen 
uitbreiding perifere detail-
handel met andere bran-
ches  

Alle categorieën; 
geen uitbreiding 
perifere detailhan-
del met andere 
branches 

Alle categorieën, 
perifere detail-
handel beperkt 

Alle categorieën, 
perifere detail-
handel beperkt 

Voorzieningen Alle  
categorieën 

Lokale tot bovenregionale 
voorzieningen; (boven) 
provinciaal, mits gerela-
teerd aan thema en pas-
send bij schaal/ ontsluiting 
kern 

(Boven)lokale en 
regionale voorzie-
ningen 

(Boven)lokale 
voorzieningen 

Lokale voorzie-
ningen 

 
Wij benadrukken dat bovenstaande tabel de status van indicatieve beleidsuitspraak 
heeft. Wij hanteren een maatwerkbenadering, wat in voorkomende gevallen een ge-
motiveerde afwijking van bovengenoemde beleidsuitspraken zal kunnen betekenen. 
Dit kan onder meer het geval zijn bij: 
• overige kernen die momenteel al een belangrijke concentratie van bedrijfsvestigin-

gen kennen, zodat “aard en schaal” meebeweegt met de omvang van de bestaan-
de kern; bedoelde kernen zijn met name genoemd in de gebiedsgerichte uitwer-
kingen van hoofdstuk 3; 

• specifieke aan het landelijk gebied gebonden bedrijven, zoals landbouwloonbedrij-
ven en landbouwmechanisatiebedrijven, die veelal een grotere bedrijfskavel nodig 
hebben dan in de tabel voor overige kernen is aangegeven; 

• (uitbreidingen van) bestaande bedrijven. 
 

Stedelijke centra 

1. Bedrijven 

Stedelijke centra hebben een opvangtaak voor bedrijven in alle segmenten. 
Leeuwarden, Drachten en Heerenveen bieden ruimte aan alle bedrijfscategorie-
en, passend bij hun positie en omvang. Sneek, Harlingen en Dokkum hebben 
vergelijkbare ontwikkelingsmogelijkheden, zij het dat: 

• het recreatieve (watersport)profiel van Sneek een nadere afweging vraagt  
voor wat betreft aard en verschijningsvorm van zware bedrijven; 
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• zware bedrijven bij Harlingen in hoofdzaak een water- en havengebonden ka-
rakter hebben, passend bij het profiel van Harlingen; 

• voor Dokkum het accent ligt op lichte en modern-gemengde bedrijven (t/m mi-
lieucategorie 4). Andere bedrijven worden afgewogen ten opzichte van de toe-
ristisch-recreatieve kwaliteiten van Dokkum. 

Voldoende voorraad van bedrijventerrein bij de stedelijke centra is van belang om ade-
quaat en snel op de behoeften van bedrijven in te kunnen spelen, zowel kwantitatief 
als kwalitatief.  

 
2. Kantoren 

De stedelijke centra zijn de goede plekken voor kantoorvestigingen van enige 
omvang. Voor Leeuwarden zijn er geen beperkingen en bepaalt de markt het 
aanbod. Aanvullend hierop hebben de overige stedelijke centra mogelijkheden 
voor kleine en middelgrote kantoorvestigingen, waarbij de omvang van kantoor-
locaties wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van Leeuwarden. 
Kantoren zijn typisch stedelijke functies. Grotere kantoren profiteren van een stedelijk 
vestigingsklimaat en versterken dit ook. In dit verband bieden wij Leeuwarden alle ont-
wikkelingsruimte, gelet op haar positie en haar profiel als kantorenstad. Op basis van 
de in Tabel I aangegeven prognoses hebben de betrokken gemeenten de bij hun 
schaal passende ontwikkelingsruimte, waarbij wij met de betrokken gemeenten nieuwe 
realistische afspraken maken over kantoorontwikkelingen. Franeker heeft een specifie-
ke functie voor de opvang van kantoren van Harlingen. Bij de komst van de beoogde 
ZZL ontstaan bij Drachten en Heerenveen ruimere mogelijkheden voor kantoorvesti-
gingen dan in het vorenstaande overzicht is aangegeven, maar deze mogelijkheden 
blijven wel complementair aan Leeuwarden. 
 

 
3. Detailhandel 

Kernwinkelgebieden zijn er mee gediend dat detailhandel daarbinnen wordt ge-
concentreerd. Het gaat hier vooral om detailhandel gericht op niet-dagelijkse 
(semi) doelgerichte en recreatieve aankopen. Vestiging hierbuiten van perifere 
detailhandel is mogelijk, voor zover die binnen de kernwinkelgebieden moeilijk 
inpasbaar is dan wel afbreuk doet aan de kwaliteit daarvan. 
Gegeven het uitgangspunt dat nieuwe vestigingslocaties voor detailhandel niet ten kos-
te gaan van de bestaande detailhandelsstructuur in kernwinkelgebieden (inclusief 
wijkwinkelcentra), geven gemeenten invulling aan de mogelijkheden voor perifere de-
tailhandel. Voor de branches supermarkten en fietsen en autoaccessoires wordt daar-
bij  primair het centrumrandmilieu als perifere vestigingslocatie overwogen. Wij vragen 
gemeenten te zorgen dat branchevervaging wordt voorkomen. 
 
Uitbreiding van de perifere detailhandel met andere branches is alleen mogelijk 
in Leeuwarden, gelet op de omvang en de status als centrale stad.  
Grotere toevoegingen van winkeloppervlak op perifere locaties in andere stedelijke 
centra en met andere dan de nu toegestane branches zijn in Fryslân niet inpasbaar 
zonder wezenlijk afbreuk te doen aan het functioneren en de kwaliteit van de kernwin-
kelgebieden en van de winkelcentra in de wijdere omgeving. Dit wordt ingegeven door 
de bestaande detailhandelsstructuur in Fryslân en de verdringingsmarkt waar het hier 
om gaat. Om toch in Fryslân een goede plek te kunnen bieden voor een grootschalige 
detailhandelslocatie voor een breder assortiment, is in eerste instantie De Centrale in 
Leeuwarden daarvoor een geschikte locatie, onder de voorwaarde dat het aanbod be-
perkt blijft tot het (semi)doelgerichte segment. De gemeente Leeuwarden vult dit in, 
met aandacht voor de positie van het kernwinkelgebied.  
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4. Grootschalige voorzieningen 

Grootschalige voorzieningen met grote bezoekersstromen en bovenregionale 
oriëntatie horen thuis in de stedelijke centra, primair in Leeuwarden. Aansluitend 
zijn bij een specifiek thema, zoals (water)sport, cultuurhistorie en/of (zee)haven 
(boven)provinciale voorzieningen bij de andere stedelijke centra mogelijk. Leeu-
warden heeft als provinciehoofdstad de benodigde massa voor (boven)provinciale 
voorzieningen en heeft tal van voorzieningen op het terrein van onderwijs, cultuur, zorg 
en zakelijke dienstverlening. Bij een themagerichte benadering is maatwerk per kern 
nodig. Wij stellen een goede afstemming tussen en profilering van de stedelijke centra 
onderling als randvoorwaarde. 
 
Wanneer de grootschalige voorziening niet in het centrum ligt kan in voorkomende ge-
vallen, naast perifere detailhandel, ook andere detailhandel een ondergeschikt deel 
uitmaken van deze voorzieningen, mits er sprake is van een meerwaarde en een direc-
te relatie met de desbetreffende voorziening. Het gaat hierbij dus om detailhandel die 
direct verband houdt met de voorziening, met een omvang van maximaal 1000 m2.  
 

 

Regionale centra 

1. Bedrijven 

Regionale centra hebben een opvangtaak voor diverse categorieën (zeer) kleine 
tot middelgrote bedrijven met een bijbehorende mogelijkheid voor bedrijventer-
rein op voorraad. Passend bij de aard en schaal van regionale centra richten de 
opvangmogelijkheden zich op bedrijven in het lichte en modern-gemengde seg-
ment.  
Regionale centra zijn met deze ruimte in staat om hun bijdrage aan een economisch vi-
taal platteland waar te maken. Een gepaste voorraad van bedrijventerrein bij de regio-
nale centra is van belang om adequaat en tijdig op de behoeften van bedrijven in te 
kunnen spelen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Primair is er ruimte voor bedrijven in 
de milieucategorieën 1 t/m 4 (en in een enkel geval ook 5), met een kavelgrootte van 
maximaal 1 hectare. Een grotere schaal is in voorkomende gevallen mogelijk wanneer 
dit gemotiveerd wordt op grond van gebondenheid van het bedrijf aan het desbetref-
fende regionaal centrum. 

 
2. Kantoren, detailhandel, voorzieningen 

In de regionale centra zijn mogelijkheden voor kleinschalige (boven)lokale kan-
toorvestigingen die passen bij de functie van het desbetreffende regionale cen-
trum. Bij de ontwikkeling van perifere detailhandel houden gemeenten rekening 
met een goed functionerend kernwinkelgebied. Daarnaast hebben voorzieningen 
in regionale centra een regionaal karakter. 
Wij gaan voor de regionale centra bij kantoren uit van een beperkte uitgifte per jaar. Dit 
kan per regionaal centrum naar schaal en omvang variëren. Net als bij de stedelijke 
centra zien wij voor de regionale centra mogelijkheden voor perifere detailhandel. Ge-
meenten wegen deze mogelijkheid af, waarbij rekening wordt gehouden met de be-
perktere schaal en omvang van de kernwinkelgebieden in de regionale centra en de 
betekenis van de betrokken branches als trekker voor dat kernwinkelgebied. Gemeen-
ten zorgen ervoor dat branchevervaging wordt voorkomen.  
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Bedrijfsconcentratiekernen 

1. Bedrijven 

In gemeenten zonder een stedelijk en/of regionaal centrum, exclusief de wad-
dengemeenten, is voorraadvorming van bedrijventerrein mogelijk in de bedrijfs-
concentratiekernen: Dronrijp, Heeg, Marrum, Stiens, Veenwouden en Winsum. 
De voorraad bedrijventerreinen is afgestemd op lichte en modern-gemengde bedrijven, 
voornamelijk in de milieucategorieën 1 en 2 en de lichte vorm van milieucategorie 3 (bij 
uitzondering ook overig milieucategorie 3).  
Met het benoemen van deze kernen komen wij tegemoet aan de wens om ook op het 
platteland tot verdere concentratie van bedrijvigheid te komen. Hiermee houden we 
landschappelijke kwaliteiten in stand en investeren we in het economisch vitaal houden 
van het platteland. Wij gaan uit van een kavelgrootte per bedrijf van maximaal ½ ha.  
Bedrijfsconcentratiekernen hebben een functie voor de opvang van bedrijven van eni-
ge schaal en omvang, uit de plaats zelf en/of vanuit de omgeving, waarvoor de stap 
naar een regionaal centrum te groot is. Daarnaast kunnen ze tegemoet komen aan de 
behoefte van clustering van bedrijven die aan de landbouw gelieerd zijn en, waar van 
toepassing, van watersportgebonden bedrijven. Bij de selectie van bedrijfsconcentra-
tiekernen is rekening gehouden met: 
• voldoende ruimtelijke spreiding in relatie tot de lokale vraag en de ligging ten op-

zichte van regionale en stedelijke centra;  
• aansluiting bij bestaande concentraties van bedrijven; 
• een goede bereikbaarheid, waarbij van bestaande infrastructuur optimaal gebruik 

kan worden gemaakt. 
 
2. Kantoren, detailhandel, voorzieningen 

Voor deze functies is het onderstaande beleid voor overige kernen van toepassing. 
 

Overige kernen  

1. Bedrijven 

Ruimte voor lokale bedrijven in de overige kernen draagt bij aan de levendigheid 
en de economische vitaliteit op het lokale schaalniveau. Primair wordt binnen 
het bestaande bebouwde gebied naar ruimte gezocht door functieveranderingen, 
het intensiveren en combineren van functies, of het benutten van open ruimten. 
Daarnaast is er ruimte voor nieuwe bedrijvigheid aan de rand van de kern onder 
de volgende voorwaarden: 

• het totale ruimtebeslag van het bedrijf blijft, ook op langere termijn, beperkt 
en staat in een redelijke verhouding tot de schaal van de kern;  

• een verantwoorde milieuhygiënische inpassing is gewaarborgd; 

• rekening wordt gehouden met landschappelijke en cultuurhistorische waar-
den. Dit stelt eisen aan de beeldkwaliteit en de wijze van landschappelijke in-
passing; 

• met de aanwezige infrastructuur zijn de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid 
en de verkeersleefbaarheid in voldoende mate te waarborgen. 

In de overige kernen is geen voorraadvorming van bedrijventerrein mogelijk.  
Type en de schaal van bedrijven passen bij deze kernen, zowel ruimtelijk als milieuhy-
giënisch. Ter indicatie gaat het om relatief kleinschalige bedrijfstypen in de milieucate-
gorieën 1 en 2 (en in een enkel geval categorie 3). Wij verzoeken gemeenten om se-
lectief met de geboden mogelijkheden om te gaan. Wanneer niet aan de bovenge-
noemde voorwaarden kan worden voldaan, werken wij actief mee aan vestiging in een 
bedrijfsconcentratiekern, een regionaal of stedelijk centrum. Wij wijzen voorts op de in 
hoofdstuk 2.2 aangegeven vestigingsmogelijkheden in vrijkomende (agrarische) be-
bouwing in het landelijk gebied. Vooral startende bedrijven kunnen hier een geschikte 
en betaalbare vestigingslocatie vinden. 
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2. Kantoren, detailhandel, voorzieningen 

Kantoorfuncties, detailhandel en voorzieningen zijn afgestemd op de lokale ver-
zorgingsfunctie van de overige kernen. Wij zien hierbij geen of beperkte mogelijk-
heden voor perifere detailhandel met een (boven) regionaal marktbereik, zoals bijvoor-
beeld keukens en woninginrichting. In voorkomende gevallen van perifere detailhandel, 
zorgen gemeenten ervoor dat branchevervaging wordt voorkomen.   
 

Landelijk gebied 

Naast de mogelijkheden voor bedrijfsvestiging via kwaliteitsarrangementen 
(hoofdstuk 2.2) is vestiging van bedrijven en voorzieningen in het landelijk ge-
bied mogelijk wanneer dat om functionele redenen nodig is. 
Functionele binding gaat op voor agrarische bedrijven waar de bijbehorende grond als 
productiemiddel wordt ingezet. Het gaat ook op voor  recreatiebedrijven en bedrijven 
voor beheer van natuur en landschap, die afhankelijk zijn van de kernkwaliteiten van 
het landelijk gebied. Het kan bij uitzondering tevens gaan om (clustering van) bedrijven 
die sterk aan de landbouw verbonden zijn, zoals agrarische loonbedrijven en agrari-
sche opslag, waarvan vestiging op een bedrijventerrein om diverse redenen onge-
wenst is. Een zorgvuldige ruimtelijke inpassing waarbij rekening wordt gehouden met 
de kernkwaliteiten van het landelijk gebied is daarbij randvoorwaarde.  
 
Voor bestaande bedrijven in het landelijk gebied, die daaraan niet functioneel 
zijn gebonden, is in beperkte mate ruimte voor uitbreiding, onder de voorwaarde 
dat de nieuwe (bedrijfs)situatie nog past in de omgeving.  
Wij letten hierbij onder meer op de milieuhygiënische inpassing, de belasting van de 
aanwezige infrastructuur en de landschappelijke inpassing. Wanneer hier redelijkerwijs 
niet aan voldaan kan worden, werken wij actief mee aan verplaatsing van het bedrijf 
naar een bedrijfsconcentratiekern, een regionaal of stedelijk centrum. 

 
Aan agrarische bedrijven verwante (collectieve) voorzieningen, zoals mestver-
werking, mestbewerking, mestvergisting en houtvergassing kunnen hier een 
passende plek krijgen wanneer deze voornamelijk ten dienste staan van of ver-
band houden met de bedrijfseigen agrarische activiteiten. Wanneer er geen 
sprake meer is van in hoofdzaak bedrijfseigen activiteiten, is concentratie van dit 
soort voorzieningen gewenst op daarvoor geschikte locaties. Daarbij wordt in 
volgorde onderzocht of een locatie mogelijk is: 

• op bedrijventerreinen, glastuinbouwlocaties of rioolzuiveringslocaties; 

• op een geschikt, voormalig agrarisch bouwperceel; 
• als geen van beide opties mogelijk is, op een specifieke goed ontsloten agro-

locatie in combinatie met vergelijkbare vormen van agrarisch verwante be-
drijvigheid, zoals grondverzetbedrijven, landbouwmechanisatiebedrijven.  

In alle gevallen is een zorgvuldige landschappelijke inpassing van belang, gelet 
op de omvang en uitstraling van dergelijke voorzieningen. 
 

 

Specifieke vestigingslocaties 

Naast een optimale benutting van bestaande natte bedrijventerreinen zien wij 
primair bij de met geschikte vaarwegen ontsloten stedelijke centra ruimte voor 
ontwikkeling van nieuwe natte bedrijventerreinen: 

• bij Leeuwarden langs het Van Harinxmakanaal; 
• tussen Harlingen en Franeker langs het Van Harinxmakanaal; 

• bij Harlingen in de vorm van een nieuwe uitbreiding van de zeehaven, bij 
voorkeur binnendijks. Wij sluiten een eventuele buitendijkse uitbreiding niet 
op voorhand uit. Hiervoor zal wel een afzonderlijke planologische afweging 
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moeten plaatsvinden waarbij de landschappelijke, cultuurhistorische en na-
tuurlijke waarden van zowel de Waddenzee als het binnendijks gelegen ge-
bied betrokken worden; 

• bij Drachten, Heerenveen en Sneek, gekoppeld aan de bestaande zijtakken 
van het Prinses Margrietkanaal. 

In relatie tot de opwaardering van het PM-kanaal én in relatie met de aanleg van 
de Centrale As onderzoeken wij de potenties en mogelijkheden voor het realise-
ren van een nat bedrijventerrein bij Burgum, Skûlenboarch of Kootstertille. In het 
onderzoek zal de behoefte aan een dergelijk terrein en een mogelijke locatie voor 
een dergelijk terrein worden bepaald. Na afronding van het onderzoek zal een 
afweging plaatsvinden om te beoordelen of het ontwikkelen van een nat bedrij-
venterrein op één van de genoemde locaties reëel is en of de ontwikkeling van 
een dergelijk terrein in de tijd naar voren gehaald kan worden. Voor de korte 
termijnbehoefte die met name bij ondernemers leeft als het gaat om nat (en 
droog) bedrijventerrein aan de zuidkant van Burgum, zal de totale behoefte van 
de gemeente Tytsjerksteradiel wat betreft bedrijventerrein voor de komende ja-
ren in beeld worden gebracht. In het kader van de aanleg van de Centrale As is 
er in dit verband tevens een relatie met eventuele ontwikkelingen bij Quatrebras. 
 
Voor watersportgebonden bedrijven zijn de stedelijke en regionale centra en de 
recreatiekernen –voorzover deze aan geschikt vaarwater liggen– de primaire ves-
tigingslocaties. Randvoorwaarde is dat de mogelijkheden aansluiten bij de aard 
en schaal van de kern en landschappelijk zorgvuldig worden ingepast.  

 

2.3.4 Vestigingsmogelijkheden binnen kernen 
 

Het is van belang dat werkfuncties en voorzieningen ook op het niveau van een kern 
op de goede plekken terecht komen. Hiervoor zijn gemeenten primair verantwoordelijk. 
Voor de invulling van dit deel van het vestigingsbeleid onderscheiden wij vier werkmili-
eus. Deze zijn beter van elkaar te onderscheiden naarmate kernen groter van omvang 
zijn. Wij hanteren de volgende uitgangspunten: 

  

Centrummilieus en centrumrandmilieus 

• Het centrummilieu is als kernwinkelgebied meestal het oudste deel van een kern 
met in sommige gevallen historisch waardevolle kenmerken. Het centrummilieu 
beschikt over een concentratie van werkfuncties, overwegend detailhandel, die be-
zoekers- en ruimte-intensief zijn. Het centrummilieu wordt intensief gebruikt door 
winkelend publiek. 

• De centrumrandmilieus sluiten aan op het centrummilieu en zijn gegroepeerd rond 
een of meerdere verkeersmodaliteiten (knooppunten). Er is een schaalverschil tus-
sen het centrum en de centrumrand. De werkfuncties hebben een intensieve func-
tionele relatie met het centrummilieu, complementair of ondersteunend. 

• We zetten in op versterking van de kwaliteiten en de aantrekkelijkheid van de cen-
trummilieus als plekken van ontmoeting, dienstverlening, ontspanning en vermaak. 

• Centrumrandmilieus zijn geschikt voor centrumgerichte functies, zoals kantoren, en 
perifere detailhandel, die qua omvang, schaal en verkeersaantrekking niet goed in 
het centrummilieu passen. 

• Voorzien wordt in de eventuele behoefte aan nieuwe deelcentra op geschikte 
knooppunten van verkeer en vervoer in het stedelijke gebied, met een goede af-
stemming met het functioneren van bestaande centra.  
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Perifere milieus  

• Perifere milieus liggen op enige afstand van het centrummilieu of aan de rand van 
de kern. In perifere milieus zijn overwegend typen werkfuncties aanwezig die niet 
in de andere milieus inpasbaar zijn, zoals industrie-, transport- en distributiebedrij-
ven of perifere detailhandelsvestigingen. Het perifere milieu is sterk verbonden met 
verkeersmodaliteiten en biedt ruimte voor de ontwikkeling van grootschalige werk-
functies. 

• Wij zetten in op voldoende aanbod aan specifieke (bedrijven)terreinen voor nieuwe 
bedrijven en voorzieningen die vanwege veiligheid, hinder of verkeersaantrekken-
de werking niet gewenst zijn in de overige milieus. Een onderdeel hiervan vormt de 
reservering van terreinen voor inrichtingen met gevaarlijke stoffen en voor bedrij-
ven en voorzieningen met veel verkeer- en vervoersstromen. 

• Een passende aansluiting op verkeer- en vervoerverbindingen is belangrijk, bij 
voorkeur met verschillende modaliteiten.  

• Bij het bepalen van de schaal en omvang van perifere detailhandel, voorzover niet 
in centrumrandmilieus onder te brengen, is een goede afstemming met de winkel-
functie van de centrummilieus van belang. 

 

Verspreide milieus 

• De overige milieus met werkfuncties zijn verspreide milieus. Het gaat om één of 
enkele werkfuncties met een overwegend lokale oriëntatie. Er kan sprake zijn van 
verspreide vestigingen binnen een kern, bijvoorbeeld een wijkwinkelcentrum. 
Daarnaast kan ook sprake zijn van verspreide vestigingen in het buitengebied. 
Werkfuncties kunnen zowel verspreid als enigszins geconcentreerd voorkomen. 

• Wij zetten in op menging van wonen en werken in de verspreide milieus ter bevor-
dering van de levendigheid en werkgelegenheid op wijkniveau. Voorwaarde is een 
goede afbakening van de inpasbare bedrijfstypen om (toekomstige) milieuhinder te 
voorkomen.  

2.3.5 Ruimtelijke kwaliteit 
 

Bij de ruimtelijke inpassing van (nieuwe) werkfuncties vragen wij specifiek aandacht 
voor de volgende aspecten van ruimtelijke kwaliteit: 
• Voor efficiënt ruimtegebruik is het van belang dat bestaande bedrijvenloca-

ties benut worden alvorens nieuwe bedrijvenlocaties ontwikkeld worden.  
Als gevolg van verandering van de aard of van de benodigde ruimte van de werk-
functies, kan via herstructurering mogelijk ruimte gevonden worden.  

• Een goede beeldkwaliteit en een zorgvuldige landschappelijke inpassing van 
bedrijvenlocaties zijn extra belangrijk in historisch, landschappelijk of ste-
denbouwkundig waardevolle gebieden. In het bijzonder geldt dit voor zichtlo-
caties, watersportgebonden bedrijvigheid in open gebieden en bij de land-
schappelijke inpassing van agrarisch verwante bedrijvigheid en voorzienin-
gen. 

• Het benutten van kansen voor profilering van locaties voor specifieke typen werk-
functies, is positief voor de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van die loca-
ties. Samenwerking tussen gemeenten kan deze kansen bevorderen. Wij vervullen 
hierbij een stimulerende en faciliterende rol. 

• Kwaliteit is gediend met goede afspraken tussen gemeenten en bedrijven over 
parkmanagement, kleur-, vorm- en materiaalgebruik, opslag van goederen, verlich-
ting en beheer.  

• Bij de inrichting van een bedrijventerrein spelen eisen ten aanzien van externe vei-
ligheid. Zo worden mogelijke conflicten tussen risicovolle inrichtingen en kwetsbare 
objecten –waaronder winkels en kantoren– vermeden.  

Waar gewenst zullen wij gemeenten ondersteunen bij de invulling van deze aspecten. 
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2.3.6 Waddeneilanden 
De waddeneilanden kennen enkel “overige kernen”. Vanwege de specifieke eilander 
situatie, is bij enkele van deze kernen op de eilanden naar aard en schaal passende 
voorraadvorming van bedrijventerrein mogelijk, op basis van een concrete lokale be-
hoefte. De terreinen sluiten zo veel mogelijk aan bij de kern of bij bestaande bedrijven-
terreinen. Een goede landschappelijke inpassing is hier van groot belang. Wij verzoe-
ken de eilandgemeenten een visie voor de ontwikkeling van bedrijvigheid op te stellen, 
gelet op de bijzondere eilandersituatie. Voor kantoren, detailhandel en voorzieningen 
zijn binnen de kernen naar aard en schaal passende ontwikkelingen mogelijk. 
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2.4 NETWERKEN 

2.4.1 Inleiding 

 
       Verdeling modaliteit (%)  Autokilometers per 100 inwoners (per dag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bron: VPR, Goudappel Coffeng, 2004 

Een goede netwerkstructuur is onmisbaar voor de mobiliteit van de inwoners van Fryslân en 
voor de sociaal-economische ontwikkeling van de provincie. Wij verstaan onder netwerken weg-
, water-, spoor-, en leidingenverbindingen waarlangs mensen, goederen, diensten en informatie 
zich verplaatsen. Netwerken bepalen niet alleen de interne bereikbaarheid binnen Fryslân, maar 
ze zorgen ook voor de bereikbaarheid van Fryslân van buiten en daarmee voor de positionering 
van Fryslân in breder (inter)nationaal verband. Daarmee is de relatie tussen netwerken en ruim-
telijke ontwikkelingen wederzijds: aan de ene kant trekken goed ontsloten locaties meer ruimte-
lijke dynamiek aan, aan de andere kant worden netwerken beter benut als ze zijn aangesloten 
op de meest dynamische locaties. 
 
Wij verwachten een verdere groei van de mobiliteit. Zowel het personenvervoer als het vervoer 
van goederen en diensten (inclusief ICT) zal sterk blijven toenemen. Meer dan de helft (56%) 
van de personenverplaatsingen binnen Fryslân wordt per auto afgelegd. De meeste goederen 
worden per vrachtauto vervoerd, qua gewicht zo’n 75%. Het aantal autokilometers stijgt tot 2020 
met bijna 50%, het goederenvervoer met 20%. Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer 
staan onder druk.  
 
De toename van de mobiliteit is onder meer het gevolg van de toegenomen arbeidsparticipatie, 
de groei van de economie en de daarmee gepaard gaande welvaartstijgingen. Mobiliteit bevor-
dert in z’n algemeenheid de leefbaarheid. 
De toename van mobiliteit heeft echter ook nadelen: netwerken worden zwaarder belast waar-
door de congestie toeneemt en vooral de stedelijke centra slechter bereikbaar worden. Knelpun-
ten doen zich vooral voor bij Leeuwarden, Heerenveen/Joure en bij de aansluiting van Noord-
oost- en Zuidwest-Fryslân op het landelijke wegennet. Bij een toenemende mobiliteit nemen de 
milieubelasting en de verkeersonveiligheid ook toe. 
 
Onderzoek toont aan dat bij een grotere concentratie van inwoners het gebruik van openbaar 
vervoer en fiets toeneemt en het aandeel van de auto afneemt. Dit wordt geïllustreerd in de 
onderstaande figuren voor vijf willekeurige in omvang variërende kernen. 
  
Naast het netwerk voor het vervoer van goederen en personen is er ook een netwerk voor het 
transport van energie, water en informatie. Het gaat hier om gas-, elektriciteit- en waterleidingen, 
glasvezelnetten en overige ICT-verbindingen, communicatiemasten en straalpaden. Dit netwerk 
ligt deels bovengronds en deels ondergronds. 
Onderzoek toont aan dat de invloeden van ICT op beperking van de fysieke mobiliteit tot nu toe 
gering zijn. De effecten van telewerken en boodschappen via internet wegen niet op tegen de 
groei van het aantal kris-kras verplaatsingen, de langere verplaatsingsafstanden en de blijvende 
noodzaak van persoonlijke contacten.  Wel kan ICT een structurerende en wervende vestigings-
factor zijn voor bedrijfsvestiging. 
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2.4.2 Optimale bereikbaarheid als doel 
 
Wij streven naar een optimale interne en externe bereikbaarheid van Fryslân als 
belangrijke impuls voor economische ontwikkeling, de ruimtelijke structuur en 
de leefbaarheid. Bij het verbeteren van de bereikbaarheid staan een zorgvuldige 
ruimtelijke inpassing en veiligheidsaspecten centraal. 

 
 

2.4.3 Bijdrage van het ruimtelijk beleid aan mobiliteits-
beheersing 

 
De wijze waarop woningen, bedrijven, kantoren, winkels en recreatievoorzienin-
gen zijn verspreid beïnvloedt het mobiliteitspatroon. Wij zetten met ons ruimte-
lijk beleid in op de beheersing van (auto)mobiliteit, zodat netwerken niet onnodig 
belast worden. Hierbij richten wij ons op: 

• het concentreren van wonen, werken en voorzieningen; 

• het benutten van bestaande infrastructuur; 
• het stimuleren van goederenvervoer over water en spoor. 

 

Concentratie van wonen, werken en voorzieningen 

Wij zetten in op concentratie van wonen, werken en voorzieningen in primair de 
stedelijke centra en secundair de regionale centra. Verder vullen wij ons concentra-
tiebeleid onder meer in door het bundelen van aanvullende woningbouw op een rede-
lijke fietsafstand van de stedelijke centra. In combinatie met een uitgebreid stelsel van 
fietspaden in en rond de stedelijke centra stimuleren wij hiermee het gebruik van de 
fiets. Door verstedelijking te concentreren neemt het draagvlak voor openbaar vervoer 
toe. Tevens leidt de bundeling van functies gemiddeld tot kortere verplaatsingsafstan-
den. 
 

Benutting van bestaande infrastructuur 

Wij stemmen bereikbaarheidseisen van werkfuncties en ontsluitingskwaliteiten 
van locaties op elkaar af. Wij hebben dit uitgewerkt in hoofdstuk 2.3. Zo zijn werk-
functies met veel werknemers en bezoekers gediend met een centrale ligging en een 
goede ontsluiting met het openbaar vervoer en de auto. Werkfuncties met veel en 
zwaar (vracht)autoverkeer zijn gediend met een optimale wegontsluiting buiten woon-
gebieden om. Specifiek bevorderen wij het goederenvervoer over water door bedrijven-
locaties aan vaarwater aan te prijzen voor watergebonden bedrijven. 
 
Wij vragen gemeenten voor nieuwe grote woningbouwlocaties, voor de vestiging 
van grote publiekstrekkende voorzieningen, voor kantoren met veel personeel en 
voor bedrijven met grote goederenstromen een mobiliteitstoets uit te voeren. Uit 
deze toets blijkt of de bestaande verkeer- en vervoervoorzieningen de extra mobiliteit 
kunnen opvangen qua capaciteit en veiligheid. Het is in dit verband ook van belang om 
in een zo vroeg mogelijk stadium in overleg te treden met de wegbeheerder. Tevens 
wordt daarbij ook de potentie voor openbaar vervoer in beeld gebracht. Bij deze toets 
betrekken gemeenten het voor het PVVP opgestelde kwaliteitsnetwerk goederenver-
voer. Dit netwerk omvat de verbindingen die voor het goederenvervoer het meest be-
langrijk zijn en waarin de komende jaren met prioriteit geïnvesteerd zal worden. 
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Wij bieden passend bij onze kernenstructuur ruimte voor nieuwe ontwikkelingen 
bij knooppunten in de netwerkstructuur. Naast onze algemene inzet op concen-
tratie van wonen, werken en voorzieningen in de stedelijke en regionale centra 
leggen wij een woonaccent bij kleine kernen met een goede openbare ver-
voerontsluiting. Zo kan bijvoorbeeld woningbouw bij kernen met een treinstation het 
draagvlak voor deze openbare vervoerlijnen versterken. Van belang daarbij is dat wo-
ningbouw goed georiënteerd is op het station. Ook zetten wij op termijn bij de nieuwe 
stationslocaties van de beoogde Zuiderzeelijn in op concentratie van nieuwe (hoog)-
stedelijke functies.  
 
Openbaar vervoer is afhankelijk van de beschikbaarheid van vraag naar dit vervoer. 
Een goede uitvoering van ons streekplanbeleid is van invloed op het slagen van een 
goed openbaar vervoersbeleid in het PVVP. 
 

Stimuleren goederenvervoer over water en spoor 

Wij stimuleren het goederenvervoer over water en spoor omdat dit minder belas-
tend is voor het leefmilieu. Hiertoe bevorderen wij de beschikbaarheid van vol-
doende natte bedrijventerreinen met overslagvoorzieningen. Wij vinden het ver-
volgens van belang dat deze terreinen vrijwel uitsluitend worden toebedeeld aan vaar-
weggebonden bedrijven en bedrijven met omvangrijke goederenstromen die voor ver-
voer over water geschikt zijn. Wij verzoeken gemeenten om hiermee rekening te hou-
den. Het meeste vervoer vindt plaats over het Prinses Margrietkanaal, dat wordt opge-
waardeerd naar CEMT-klasse Va. Daarnaast zijn het IJsselmeer, het Van Harinxma-
kanaal en de zijtakken van het Prinses Margrietkanaal van belang. 
 
De mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van goederenvervoer per spoor 
zijn in Fryslân meer beperkt. Wij zien vooral kansen bij het enige multimodale 
knooppunt te Leeuwarden,  waar spoor- en wegverbindingen bij elkaar komen.  

 

2.4.4 Versterking van de netwerkstructuur ter onder-
steuning van de ruimtelijke structuur 
 
Wij zetten de netwerkstructuur strategisch in voor de ondersteuning en verster-
king van de gewenste ruimtelijke structuur. Hierbij richten wij ons op de volgen-
de punten: 

• versterking van de Noordelijke Ontwikkelingsas; 
• verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming van de stedelijke centra; 

• verbetering van de regionale bereikbaarheid; 
• verbetering van de bereikbaarheid binnen stedelijke gebieden; 

• impuls voor de beroepsvaart. 
Versterkingen in de netwerkstructuur staan globaal op kaart 5 aangegeven. 
 
Het PVVP regelt de afstemming tussen het verkeer- en vervoersysteem en de ver-
plaatsingsbehoeften van personen en goederen, met aandacht voor de (verkeers)-
veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving. Daarbij is de ruimtelijke structuur bepa-
lend voor de kwaliteit van de voorzieningen van wegen en fietspaden.  
 
Verbeteringen in de infrastructuur zijn primair gericht op het oplossen van verkeers-
kundige knelpunten, zoals het verbeteren van de capaciteit, de kwaliteit van de bereik-
baarheid of de veiligheid. Wel kan na verloop van tijd blijken dat een betere ontsluiting 
van een kern of regio resulteert in een extra vraag naar bijvoorbeeld wonen en werk-
functies. Hoe daaraan tegemoet wordt gekomen zal worden afgewogen tegen meerde-
re aspecten, zoals de ruimtelijk-economische ontwikkeling van een regio die ons voor 
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ogen staat, de ligging van de kern(en) in de regio, het voorzieningenniveau, de om-
vang van de kern en de kwetsbaarheid van de omgeving. 
 
Binnen de provinciale aantoonbare behoefte bieden wij bij integrale gebiedsont-
wikkeling de mogelijkheid om een programma voor wonen en/of werken voor fi-
nanciële verevening in te zetten. Het (eventuele) programma voor wonen en/of 
werken zal alleen in specifieke gevallen van provinciaal belang ingezet worden. 
De Centrale As is voor ons een dergelijk project. Met dit realistische en binnen 
de regio afgestemde programma kunnen wij flexibel inspelen op ontwikkelingen 
binnen de provincie, zonder daarbij afbreuk te doen aan ons algemene ruimtelij-
ke beleid met de daaraan gekoppelde kernenstructuur en programma’s voor wo-
nen, werken en voorzieningen. Dit houdt concreet in dat wij mogelijkheden bie-
den voor vormen van ontwikkelingsgericht werken mits die niet zullen concurre-
ren met onze inzet op ontwikkelingsprojecten gericht op de grotere stedelijke 
centra, zoals de Zuiderzeelijn en de Haak om Leeuwarden. 

 

Versterking Noordelijke Ontwikkelingsas 

Wij zetten met andere partners in op de versterking van de Noordelijke Ontwikke-
lingsas. Wij streven hierbij naar de aanleg van een snelle (inter)nationale spoor-
verbinding tussen Groningen en Amsterdam, de Zuiderzeelijn (ZZL). Om de ef-
fecten op landschap en natuur te beperken zetten wij in op bundeling van het 
tracé met de A6/A7. In Fryslân zijn halteplaatsen voorzien in Heerenveen, Drach-
ten en Leeuwarden. Vooral hier zullen wij op termijn de ruimtelijk-economische 
effecten van de Zuiderzeelijn faciliteren. Verder spannen wij ons in voor het op-
lossen van knelpunten in de hoofdwegenstructuur, waaronder het oplossen van 
het knelpunt bij het knooppunt Joure. 
In een afzonderlijke tracéprocedure wordt het exacte tracé van de ZZL bepaald. Wij 
verwachten dat de meeste effecten zich ná de streekplanperiode zullen gaan voor-
doen. Met dit streekplan sorteren wij uiteraard wel voor op de komst van de ZZL.  
 
Wij versterken de Noordelijke Ontwikkelingsas verder met de opwaardering van 
het Prinses Margrietkanaal naar CEMT-klasse Va, zodat grotere en zwaardere 
schepen hiervan gebruik kunnen maken. 
Een groot deel van de vaarwegverbreding en verdieping is inmiddels gerealiseerd. 
Daarnaast worden meerdere kunstwerken nog verbeterd of vervangen. Als vaarweg-
beheerder werken wij hierbij nauw samen met het rijk, die eindverantwoordelijk is. 
 

Verbetering bereikbaarheid en doorstroming stedelijke centra 

De stedelijke centra zijn aangesloten op (inter)nationale infrastructuur en zijn 
onderling verbonden door stroomwegen.  
Gelet op de omvang van deze centra, bieden ze draagvlak voor meest hoogwaardige 
vormen van openbaar vervoer. De bereikbaarheid van enkele stedelijke centra staat 
door de verkeerstoename onder druk. Via netwerkanalyses voor Leeuwarden en de 
A7-zone zoeken wij hiervoor gezamenlijk met de betrokken partners naar oplossingen. 
 
1. Leeuwarden, Harlingen 

Wij streven naar een verdere verbetering van de bereikbaarheid van en de door-
stroming van het autoverkeer bij Leeuwarden en Harlingen. Hiertoe zetten wij 
primair in op de versterking van de ontsluitingsas Afsluitdijk–Leeuwarden– 
Drachten, bestaande uit: 
• de verdubbeling van de Wâldwei tussen Leeuwarden en Drachten, met op 

termijn een uitvoering als autosnelweg; 

• de aanleg van de Haak om Leeuwarden, als de ontbrekende schakel in rijks-
weg 31 en tussen de A31 en A32. De Haak ontlast Leeuwarden van doorgaand 
verkeer. Daarnaast heeft deze weg een functie voor de bereikbaarheid van Leeu-
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warden en de ontsluiting van Leeuwarden-Zuid door middel van een daarop aan-
takkende nieuwe westelijke ontsluitingsweg; 

• de verdubbeling van de N31 tussen Zurich en Harlingen, ook uit veiligheids-
overwegingen, met op termijn een uitvoering als autosnelweg; 

• het op termijn verdubbelen van de N31 bij Harlingen. 
 
Daarnaast zetten wij bij Leeuwarden in op de aanleg van de Noordwest-tangent. 
Met de Noordwest-tangent krijgt het gebied ten noorden van Leeuwarden een betere 
aansluiting op het landelijke wegennet. Ook wordt Leeuwarden ontlast van doorgaand 
verkeer. Het biedt tevens een alternatieve route voor het verkeer met een herkomst uit 
of bestemming in Leeuwarden.  
 
Ook zien wij kansen om de realisering van een voorstadhalte bij Werpsterhoek te 
combineren met een verdere opwaardering van de spoorwegverbinding Gronin-
gen–Leeuwarden. Deze maatregelen voorzien in een betere bereikbaarheid per 
spoor van twee toekomstige grote strategische werklocaties in Noord-Nederland 
(Werpsterhoek te Leeuwarden en Europapark te Groningen). 
 
2. Drachten 

Voor Zuidoost-Fryslân zetten wij in op de verbetering van de verbinding met 
Drenthe en Duitsland door de N381 Drachten–Drentse grens op te waarderen tot 
stroomweg. 
Hiermee structureert de N381 het verkeer in Zuidoost-Fryslân nader. Passend binnen 
het algemene streekplanbeleid, bieden wij ruimte om de eventueel op termijn groeien-
de behoefte aan wonen, werken en voorzieningen in de regio op te vangen. 
 
3. Heerenveen, Joure 

Wij streven ernaar dat het knooppunt Joure op termijn wordt vormgegeven als 
een volwaardige aansluiting tussen twee autosnelwegen.  
Wij houden er rekening mee dat dit niet voor 2015 gereed zal zijn. De problematiek bij 
Joure is echter zodanig urgent, dat met gemeente en Rijk voor de korte en middellange 
termijn oplossingsrichtingen zijn ontwikkeld. Op basis hiervan overleggen we met het 
Rijk over de te nemen (ruimtelijke) maatregelen en het tijdstip van uitvoering. Hierbij 
wordt op de lange termijn ook rekening gehouden met een verlegging van het knoop-
punt. 
 
4. Sneek 

Wij verbeteren de doorstroming van het autoverkeer op de A7 bij Sneek door de 
reconstructie van de zuidelijke rondweg en door een nieuw wegtracé met aqua-
duct aan te leggen om het bedrijventerrein De Hemmen tussen de Geeuw en 
Folsgare.  
 
5. Dokkum 

Om de verbinding van Noordoost-Fryslân met het landelijke wegennet te verbe-
teren waarderen wij het wegtraject Dokkum–Burgum–Nijega op tot belangrijke 
stroomweg. Met deze zogenaamde Centrale As zetten wij in op het beter ontslui-
ten van Noordoost-Fryslân en van Dokkum in het bijzonder. Wij beschouwen de 
Centrale As ook als een belangrijke ruimtelijk-economische impuls voor Noord-
oost-Fryslân. 
 

Verbetering regionale bereikbaarheid 

Regionale centra zijn minimaal verbonden via gebiedsontsluitingswegen. 
Openbaar vervoer wordt voor regionale centra, voor de kleine kernen en het landelijk 
gebied aangeboden op basis van voldoende vraag.  
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In Zuidwest-Fryslân ondervindt de doorstroming van het verkeer bij waterover-
gangen vooral in de zomer problemen. Om de doorstroming bij Lemmer te verbe-
teren zoeken wij op korte termijn naar oplossingen voor een betere doorstro-
ming van het verkeer op de huidige rondweg. Voor de langere termijn zoeken wij 
naar structurele oplossingen waarbij zowel de huidige rondweg als andere vari-
anten in beeld komen. Daarnaast zetten we bij het Fries Merenproject met de 
volgende maatregelen in op het verbeteren van het recreatieve product: 
• aanleg rondweg Woudsend met aquaduct (N354); 

• aanleg aquaduct Galamadammen bij Koudum (N359); 
• aanleg aquaduct Jeltesloot bij Hommerts (N354); 

• aanleg aquaduct onder De Geeuw bij Sneek (A7).  
 

Verbetering bereikbaarheid (binnen)steden  

In aansluiting op de hierboven genoemde verbeteringen van de netwerken, vin-
den wij een goede bereikbaarheid van binnensteden noodzakelijk.  
Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de goede bereikbaarheid van hun bin-
nensteden. Wij ondersteunen gemeenten door een goede afstemming met andere 
wegbeheerders te stimuleren. De bereikbaarheidstrategie voor heel Leeuwarden, 
waarbij rijk, provincie en gemeente samenwerken en waarvan de Haak om Leeuwar-
den onderdeel uitmaakt, is hier een goed voorbeeld van. Onze rol is hier vooral die van 
gebiedsregisseur, medefinancier en medewegbeheerder. 
 

Impuls voor de beroepsvaart 

Om de positie van de zeehaven Harlingen nu en in de toekomst te waarborgen is 
de bereikbaarheid vanaf de Noordzee en het IJsselmeer van groot belang. Daar-
om zetten wij in op voldoende diepgang van de vaargeulen naar Harlingen vanaf 
de Noordzee en het IJsselmeer.  
 
Ook waarderen wij het Prinses Margrietkanaal op tot CEMT-klasse Va. De zijtak-
ken naar Drachten, Heerenveen en Sneek zijn met klasse IV voorlopig voldoende 
toegerust. Hernieuwd onderzoek naar de opwaardering van de zijtak naar Drachten 
wordt actueel als de goederenstroom meer dan 2 miljoen ton per jaar bedraagt. Dit is 
nu nog niet het geval. Met de toekomstige uitbreiding van de haven van Drachten mag 
worden verwacht dat de totale overslag weer gaat stijgen. Dit zou ook stroken met de 
groeiprognoses voor de binnenvaart. Daarnaast kunnen situaties waarbij sprake is van 
een onaanvaardbare aantasting van natuurwaarden en/of waarbij door recreatief me-
degebruik van de vaarweg de veiligheid in het geding is, aanleiding vormen om her-
nieuwd onderzoek te starten naar de gebruiksmogelijkheden van deze vaarroute en de 
mogelijke alternatieven. 
 
Wij vinden het wenselijk dat het gehele Van Harinxmakanaal wordt opgewaar-
deerd tot CEMT-klasse Va.  
Daartoe wordt begin 2007 nader onderzoek afgerond naar de baten en kosten van op-
waardering van het Van Harinxmakanaal naar CEMT klasse Va vaarweg, waarna een 
definitieve keuze kan worden gemaakt. Mogelijke tracéomleggingen bij Franeker en 
Leeuwarden zijn onderdeel van dit onderzoek.  
Omdat de afwikkeling van de scheepvaart vanuit Harlingen–Franeker vooral via de 
IJsselmeerroute (de Boontjes) gaat, zullen wij ons actief inzetten om ook de vaarweg 
Kornwerderzand–Harlingen opgewaardeerd te krijgen naar klasse Va. 
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Ruimtelijke inpassing van infrastructuur 

Bij de ruimtelijke inpassing van infrastructuur staat een goede ruimtelijke kwali-
teit voorop. Dit geldt zowel voor nieuwe infrastructuur als voor aanpassingen 
van bestaande infrastructuur. Dit doen wij door: 

• nieuwe infrastructuur zoveel mogelijk te bundelen met bestaande infrastruc-
tuur; 

• een goede landschappelijke inpassing te bevorderen; 

• geluidhinder, luchtverontreiniging en onveiligheid zoveel mogelijk te beper-
ken; 

• versnippering van natuurlijke waarden bij aanleg van nieuwe infrastructuur 
te beperken door ecologische verbindingen zoveel mogelijk te respecteren; 

• versnippering van natuurlijke waarden bij bestaande infrastructuur te beper-
ken door bij ecologische knelpunten inrichtingsmaatregelen op te stellen en 
uit te voeren; 

• inrichting en vormgeving, afhankelijk van het gebruikersdoel. 
 

Uitbreidingsruimten langs infrastructuur  

Wij hanteren uitbreidingsruimten langs de belangrijkste verbindingen om te vol-
doen aan (toekomstige) eisen op het gebied van capaciteit, gebruik, beheer en 
veiligheid van vaar-, spoor- en wegverbindingen. Deze uitbreidingsruimten die-
nen in beginsel bebouwingsvrij te blijven. Wij staan nieuwe ruimtelijke ontwikke-
lingen binnen deze zones toe, voorzover het (toekomstige) functioneren van de 
verbinding en de veiligheid ter plaatse zich hier niet tegen verzetten.  
In de handleiding gemeentelijke plannen zullen wij de uitbreidingsruimten concreet 
aanduiden. Vanuit landschappelijke invalshoek hanteren wij voor autosnelwegen een 
aantal uitgangspunten, die in paragraaf 2.7.5 worden genoemd.  

 

2.4.5 Leidingen, ICT en luchthavens 

Leidingen en ICT 

Bij het zoeken naar locaties voor (te vervangen) bestaande en nieuwe leidingen, 
straalpaden en masten hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

• nieuwe en te vervangen tracés van leidingen worden gebundeld met groot-
schalige infrastructuur en/of met bestaande leidingennetwerken; 

• de initiatiefnemer houdt rekening met landschappelijke, natuurlijke en cul-
tuurhistorische waarden, met gevoelige verblijfsfuncties en met het belang 
van goed functionerende waterkeringen; 

• de bij de leidingnetwerken behorende bebouwing, zoals schakel-, compres-
sor- en regelstations, worden in beginsel op bedrijventerreinen gebouwd; 

• bestaande straalverbindingspaden worden niet door bebouwing belemmerd 
en bij nieuwe tracés wordt rekening gehouden met bestaande en toekomsti-
ge bebouwing en beplanting; 

• het beleid voor zendmasten hebben wij uitgewerkt in hoofdstuk 2.7. 
In het IJsselmeer is aanleg van nieuwe hoofdtransportleidingen buiten de be-
staande leidingzone ongewenst vanwege de veiligheid en de waterkwaliteit. 
 
Doel van het beleid voor hoofdtransportleidingen is om problemen en knelpunten bij de 
ondergrondse en bovengrondse ordening te voorkomen, zoveel mogelijk bundeling van 
lijninfrastructuur te bewerkstelligen en de veiligheid rondom leidingen te waarborgen. 
De belangrijkste bestaande transportleidingen en straalpaden met ruimtelijke conse-
quenties zijn op kaart 6 ‘Milieu- en overige technische belemmeringen’ aangegeven. 
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Luchthavens 

Bij een goede ruimtelijke en milieukundige inpassing bieden wij ruimte aan even-
tueel noodzakelijke uitbreiding en/of verplaatsing van de burgerluchthaven bij 
Drachten. In geval van verplaatsing zijn wij betrokken bij de keuze van een ge-
schikte locatie. Een eventuele uitbreiding wordt in noordelijk verband afgestemd.  
Wij zijn overigens van mening dat uitbreiding van de beschikbare burgerluchthavens 
niet urgent is. In Fryslân speelt de burgerluchtvaart geen belangrijke rol. Er zijn twee 
burgerluchtvaartterreinen, op Ameland en bij Drachten. Deze hebben een zeer beperk-
te betekenis als vervoervoorziening. Ook het beperkte medegebruik van de militaire 
vliegbasis Leeuwarden speelt een bescheiden rol. Wel behoort de luchtmachtbasis 
Leeuwarden tot de top-vijf van werkgevers van Fryslân. Zij is daarmee een economi-
sche factor van belang.  
Voor Fryslân is de bereikbaarheid van de nationale luchthaven Schiphol van groter be-
lang, vooral per trein. Daarnaast heeft ook de regionale luchthaven Groningen/Eelde 
een functie voor Fryslân. 
 
De luchtvaart legt door aanvliegroutes, geluidszoneringen en externe veilig-
heidseisen beperkingen op aan het omliggende gebied.  
Op kaart 6 ‘Milieu- en overige technische belemmeringen’ is de geluidscontour rond de 
vliegbasis Leeuwarden (35 KE) en een beperkte milieucontour rond de bestaande 
luchtvaartterreinen op Ameland en bij Drachten aangegeven, op basis van de op dit 
moment vergunde vliegbewegingen. Voor de vliegbasis Leeuwarden is het Ministerie 
van Defensie het bevoegde gezag. Voor de luchthavens Ameland en Drachten zal de 
voorgenomen decentralisatie van bevoegd gezag naar onze provincie naar verwach-
ting in 2007 plaatsvinden. Met uitzondering van de aanvliegroutes worden wij daarmee 
bevoegd gezag voor de vaststelling van de milieuruimte en de handhaving hiervan. 
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2.5 RECREATIE & TOERISME 

2.5.1 Inleiding 

 
Recreatie en toerisme vormen een belangrijke economische en maatschappelijke factor in Fryslân. Zonder 
de aanverwante bedrijvigheid mee te rekenen, heeft de sector met bijna 22.000 (part-time) banen een 
aandeel van circa 8% in de totale Friese werkgelegenheid. Van die banen is 37% te vinden in de stedelijke 
centra, de overige 63% op het platteland waarvan 1/3 in de regionale centra en 2/3 daarbuiten. De sector 
is van belang voor de werkgelegenheid en het imago van de stedelijke centra en zorgt op het platteland 
voor vitaliteit. In Zuidwest-Fryslân loopt het aandeel van de sector in de totale werkgelegenheid op tot 
lokaal 15% en op de waddeneilanden gemiddeld tot bijna 42%. Daarnaast leveren recreatie en toerisme 
een wezenlijke bijdrage aan het behoud van voorzieningen in kleine kernen en zijn recreatievormen in 
delen van het landelijk gebied van invloed op de karakteristiek en het beheer van landschap en natuur. 
Goede toeristische voorzieningen zijn belangrijk voor het welzijn van de eigen inwoners. 
 
Tot de meest in het oog springende recreatieve en toeristische gebieden in Fryslân behoren de Wadden-
zee met de waddeneilanden, de IJsselmeerkust, het Friese merengebied, Gaasterland, het noordelijk ter-
pengebied en de vier nationale parken Lauwersmeer, Schiermonnikoog, Drents-Friesche Wold en de Âlde 
Feanen. Ook daarbuiten zijn nog vele recreatief aantrekkelijke locaties met diverse kwaliteiten, zoals de 
vele historische steden en kleine kernen.  
De capaciteit in de verschillende sectoren is aanzienlijk toegenomen, zie de onderstaande tabel: 
 

Capaciteit recreatie en toerisme   Ontwikkeling 

  1994 2004 1994-2004 

Hotels/pensions (aantal bedden) 8.100 8.200 1% 

Campings (standplaatsen) 25.500 26.500 4% 

Bungalows (aantal huisjes) 5.200 7.400 42% 

Groepsaccommodaties (aantal bedden) 12.200 12.000 -2% 

Totale overnachtingcapaciteit 51.000 54.100 6% 

Jachthavens (aantal ligplaatsen) 24.000 30.800 28% 

Bootverhuur (aantal boten) 2.600 3.000 15% 

 
Naast een groei in de overnachtingscapaciteit bij recreatiewoningen heeft ook de watersportsector een 
aanzienlijke groei gerealiseerd. Het aantal ligplaatsen is zowel absoluut als relatief sterk toegenomen, 
vooral langs de IJsselmeerkust en in het centrale merengebied. Momenteel herbergt de vaarrecreatieve 
sector ruim 4.000 arbeidsplaatsen, waarvan 3.200 fulltime. Ook de aanverwante, watersportgebonden 
bedrijvigheid is bij een aantal recreatiekernen tot sterke ontwikkeling gekomen. Het ruimtebeslag voor 
toeristisch-recreatieve voorzieningen is de laatste tien jaren gemiddeld met 35 ha per jaar toegenomen. 
 
Voor dagrecreatie zijn er allerlei vormen van vrijetijdsbesteding mogelijk, variërend van watersport, natuur-, 
cultuur- en plattelandstoerisme, fiets- en wandeltochten, sportvissen, bezoek aan een attractiepark, de 
nationale parken met bezoekerscentra of evenementen en festivals, tot winkelen in aantrekkelijke binnen-
steden en dorpen, sport(beleving), horeca- en bioscoopbezoek. In vergelijking met Groningen en Drenthe 
is het aantal dagattracties in Fryslân groot: er zijn 92 dagattracties met meer dan 1.000 bezoekers, waar-
onder 76 musea. Van de 13 toeristische dagattracties in Noord Nederland die meer dan 100.000 bezoe-
kers per jaar trekken, liggen er slechts 3 in Fryslân. 
 
De consument wordt steeds kritischer en vraagt om meer afwisseling, meer kwaliteit en ruimte in het aan-
bod van recreatieve voorzieningen. De consument heeft ook meer te kiezen, vooral met de opkomst van 
de voormalige Oostbloklanden en met het aanbod van goedkope vliegvakanties. Fryslân is als toeristische 
bestemming geen vanzelfsprekende keuze meer. Stabiliserende en deels afnemende bezettingsgraden en 
de teruglopende capaciteit vanaf het jaar 2000 in een aantal sectoren, wijzen op een zekere marktverzadi-
ging. Anderzijds zijn er ook kansen voor Fryslân. Het aantal (koopkrachtige) 55-plussers neemt toe, er is 
een groot potentieel aan bezoekers uit Oost-Europa en er is veel belangstelling voor cultuurhistorie en voor 
zorgtoerisme met de daaraan verbonden voorzieningen voor ontspanning, kuren, fitness en therapie.  
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2.5.2 Ruimtelijke condities voor kwaliteitsverbetering 
Wij streven naar kwaliteitsverbetering van recreatieve voorzieningen. Wij bevor-
deren dat de mogelijkheden van recreatie en toerisme als (nieuwe) sociaal-
economische drager ten volle worden benut. Bovendien bevorderen wij, door 
onder andere een verhoogde aandacht voor landschappelijke inpassing, de me-
deverantwoordelijkheid van de sector voor het beheer van natuur, landschap en 
erfgoed. Herkenbaarheid van de Friese landschappelijke kernkwaliteiten is hier-
bij randvoorwaarde. Kwaliteitsverbetering vraagt in een aantal gevallen om meer 
ruimte, zowel voor bestaande als voor nieuwe voorzieningen. Die ruimte bieden 
wij in dit streekplan.  
 
Bij het bieden van ruimte nemen wij in aanmerking dat het totale ruimtebeslag van de 
bedrijfstak vergeleken met andere sectoren relatief beperkt is. Aan de andere kant 
wordt er ook rekening mee gehouden dat recreatieve voorzieningen vaak nabij natuur-
gebieden liggen en van invloed zijn op de recreatieve druk in die natuurgebieden. 
Daarnaast hebben recreatieve voorzieningen landschappelijke uitstraling. Zowel land-
schappelijke als natuurlijke waarden vormen basiskwaliteiten voor recreatie en toeris-
me. 

 

Concentratie van recreatieve voorzieningen 

Nieuwe grootschalige en intensieve recreatieve voorzieningen worden primair 
geconcentreerd in de stedelijke en regionale centra en in de volgende recreatie-
kernen: Appelscha, Akkrum, Bakkeveen, Earnewâld, Echtener-
brug/Delfstrahuizen, Heeg, Hindeloopen, Holwerd, Idskenhuizen, Koudum, 
Langweer, Noordwolde, Oldeberkoop, Oosterzee, Oostmahorn, Oudega (Wym-
britseradiel), Oudemirdum, Sloten, Stavoren, Terherne, Wergea en Woudsend. 
Deze kernen staan op kaart 1 ‘Plankaart’ en kaart 7 ‘Recreatieve en toeristische 
netwerken’ aangegeven. Aard en schaal van recreatieve ontwikkelingsmogelijk-
heden sluiten aan bij de karakteristiek en de functie van de recreatiekern, reke-
ning houdend met omgevingsfactoren. Naar aard en schaal passende recreatie-
ve initiatieven –zoals een kleine jachthaven, kleinschalige logiesaccommodaties, 
dorpslogementen, een horeca-uitspanning met speeltuin, een kleinschalige pas-
santencamping en kleinschalig kamperen– zijn ook buiten de bovengenoemde 
kernen mogelijk. 
 
Concentratie bevordert de onderlinge versterking tussen recreatieve functies en daar-
mee de herkenbaarheid voor toeristen. Bijkomend voordeel is dat versnippering van 
het recreatieve aanbod met bijbehorende landschappelijke consequenties wordt voor-
komen. Wij vinden dat een passend aanbod van toeristisch-recreatieve voorzieningen 
en accommodaties thuishoort bij de functies en de opvangtaak van de stedelijke en re-
gionale centra. 
Daarnaast onderscheiden wij recreatiekernen die, naast uitbreiding en vernieuwing van 
bestaande voorzieningen, met name een opvangtaak voor nieuwe voorzieningen heb-
ben. Dit vooral in de sfeer van verblijfsaccommodaties. De meeste recreatiekernen lig-
gen bij natuurgebieden waar recreatief medegebruik mogelijk is (zie hoofdstuk 2.9). 
Dat biedt in algemene zin ruimte voor verdere recreatieve ontwikkeling en de daarbij 
behorende recreatieve druk(verhoging). Concrete initiatieven moeten vervolgens nog 
wel nader worden beoordeeld op effecten op de plaatselijke natuurwaarden. Voor de 
VHR-gebieden worden beheerplannen opgesteld, op grond waarvan eventueel nadere 
randvoorwaarden voor het gebruik van die gebieden kunnen worden aangegeven.  Met 
name voor de kustplaatsen langs het IJsselmeer en de Waddenzee en voor de kernen 
Appelscha, Bakkeveen, Earnewâld, Gorredijk, Heeg, Koudum, Oostmahorn, Oudega, 
Sneek, Terherne en Woudsend is dit relevant.  
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Verbetering en uitbreiding van toeristisch-recreatieve netwerken 

Wij streven naar een verdere verbetering en uitbreiding van de toeristisch-
recreatieve netwerken en naar versterking van de onderlinge samenhang. De be-
langrijkste toeristisch-recreatieve netwerken in Fryslân zijn op kaart 7 ‘Recrea-
tieve en toeristische netwerken’ aangegeven. De aantrekkelijkheid van de net-
werken wordt vergroot door op logische punten langs en nabij de netwerken 
passende voorzieningen voor dag-, verblijfs- en vaarrecreatie mogelijk te maken. 
Hiervoor hebben wij in eerste instantie de recreatiekernen op het oog. Ook tus-
senliggende punten langs en nabij de netwerken zijn hierbij in beeld, bijvoor-
beeld bij (vrijkomende) boerderijen en bestaande concentraties van recreatieve 
voorzieningen. Wij zetten in op het opheffen van bestaande barrières en het 
voorkomen van nieuwe barrières. Bij doorsnijding van een bestaand toeristisch 
netwerk door nieuwe infrastructuur wordt gekeken naar reële mogelijkheden om 
de barrièrewerking op te heffen. 
 
Wij streven er naar om de toerist in Fryslân meer mogelijkheden en meer afwisseling te 
bieden. Ook de inwoners van Fryslân profiteren hiervan. In het kader van het Friese 
Merenproject werken wij aan een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het Friese 
vaarwegennetwerk. Ook verbeteren wij in diverse projecten fiets-, wandel-, en ruiter-
routes, o.a. de fietsroutes langs het water, langs vaarten, langs het IJsselmeer boven 
op de dijk en langs de Waddenzee achter de zeedijk. Daarbij betrekken wij tevens de 
mogelijkheden voor recreatief medegebruik van natuurgebieden en cultuurhistorische 
kwaliteiten. 
 
Naast het vaarwegennetwerk voor de grote watersport zijn er meerdere waterwegen 
die van betekenis zijn voor vormen van kleine watersport, waaronder sloepvaren, ka-
novaren, roeien en schaatsen. Bij de ruimtelijke belangenafweging kennen wij aan het 
netwerk voor de grote watersport een zwaarder toeristisch-recreatief belang toe dan 
aan het onderliggende netwerk van kleinere vaarwegen.  

 

Kwaliteitsverbetering, landschappelijke en natuurlijke inpassing 

Sommige plannen voor recreatieve kwaliteitsverbetering staan op gespannen voet met 
ter plekke aanwezige landschappelijke of natuurlijke waarden. Met de inzet van kwali-
teitsarrangementen is het mogelijk om eventuele belemmeringen op te heffen. Hierbij 
wordt ook de eventuele noodzaak tot compensatie van natuurlijke of landschappelijke 
waarden betrokken. Aan de hand van de kwetsbaarheid en de natuurdoelen van de 
EHS-gebieden hebben wij in algemene zin de mate van recreatief medegebruik in de 
verschillende EHS-gebieden bepaald.  Zie hoofdstuk 2.9. 
 

Verblijfsrecreatie 

Bij verblijfsrecreatie leggen wij het accent op verbetering van de kwaliteit van het 
bestaande aanbod. Wij zien daarbij ruimte voor uitbreiding van bestaande recre-
atieve bedrijven en voor nieuwe initiatieven tot en met het middelgrote segment. 
Bij kampeerterreinen is ruimte tot in ieder geval 200 standplaatsen, bij recreatiebunga-
low- en appartementencomplexen tot in ieder geval 50 verblijfseenheden.  
Nieuwe initiatieven zijn mogelijk bij de stedelijke en regionale centra en de re-
creatiekernen; uitbreiding van bestaande voorzieningen is ook daarbuiten moge-
lijk. In alle gevallen vragen wij om een goede ruimtelijke en landschappelijke in-
passing. 
 
Onder de voorwaarde van een grotere provinciale betrokkenheid kan hiervan 
gemotiveerd worden afgeweken. Wij zullen er in dat geval specifiek op letten of 
de schaal en omvang van een initiatief passen in de omgeving, ook gelet op de 
ontsluiting, en of het initiatief recreatieve kwaliteiten toevoegt in de regio.  
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Gelet op de bezettingsgraden is er nog voldoende ruimte bij de bestaande recreatie-
bedrijven om een groei van het aantal overnachtingen op te vangen. Er is vooral be-
hoefte aan kwaliteitsverbetering en minder aan kwantitatieve groei. Hieronder valt on-
der meer de omzetting van bestaande standplaatsen voor kampeermiddelen in recrea-
tiewoningen, waarbij aandacht gewenst is voor behoud van voldoende mogelijkheden 
voor betaalbare recreatie. Vooral de toegenomen belangstelling voor cultuur en cul-
tuurtoerisme biedt kansen voor het aantrekken van nieuwe doelgroepen verblijfsrecre-
anten. Initiatieven voor kwaliteitsverbetering komen vanuit de markt. Wij beschouwen 
het als onze rol om voor deze initiatieven samen met gemeenten ruimtelijke mogelijk-
heden te creëren. Daarnaast zal op een gepaste schaal kwantitatieve groei mogelijk 
blijven, zeker als dat een impuls oplevert voor kwaliteitsverbetering van het verblijfsre-
creatieve aanbod. 
 
Naast onze voorkeur voor concentratie van nieuwe verblijfsrecreatieve initiatie-
ven bij de stedelijke en regionale centra en de recreatiekernen, staan wij ook 
open voor nieuwe initiatieven in het landelijk gebied, wanneer aan aanvullende 
landschappelijke en natuurlijke randvoorwaarden is voldaan.  
In dit geval zetten wij bij nieuwe initiatieven die het kleinschalige overstijgen, primair in 
op een toevoeging van landschappelijke en natuurlijke elementen in een verhouding 
tussen het oppervlak aan nieuw recreatieareaal en het oppervlak aan nieuwe natuur- 
en landschapselementen (inclusief nieuw water als bijdrage aan de wateropgave) van 
minimaal 1:1. Nabij de Nationale Parken wordt uitgegaan van een verhouding 1:3.  
 
Gemeenten kunnen dit voor concrete initiatieven in een (grootschalig) kwaliteitsarran-
gement nader invullen, rekening houdend met lokale omstandigheden. Zonder andere 
gebieden uit te sluiten, zien wij op voorhand vooral kansen: 
• in de omgeving van het Nationaal Park Lauwersmeer; 
• in de omgeving van het Nationaal Park Drents–Friesche Wold;  
• in Gaasterland; 
• in de noordelijke en zuidelijke Friese Wouden; 
• aan de zuidoever van het Tjeukemeer.  
 
Kleinschalige verblijfsvoorzieningen in en bij bestaande gebouwen –tot 15 ver-
blijfseenheden– zijn buiten de natuurgebieden in de hele provincie mogelijk. 
Daar waar het behoud van de karakteristiek van beeldbepalende bebouwing be-
treft, is dit een belangrijker criterium dan het aantal daarin onder te brengen ver-
blijfseenheden.  
Kleinschalige kampeervoorzieningen tot 15 verblijfseenheden zijn buiten de na-
tuurgebieden in de hele provincie mogelijk. Met het vervallen van de Wet op de 
Openluchtrecreatie (WOR) kan deze bovengrens van 15 verblijfseenheden wor-
den verruimd tot 25, onder de voorwaarden dat: 

• het kampeervoorzieningen betreft bij (voormalige) agrarische gebouwen; en 

• de gemeente de openstelling beperkt tot het toeristisch seizoen en vaste 
kampeermiddelen (zoals stacaravans) uitsluit; en 

• de gemeente het aantal gevallen beperkt, dan wel op haar grondgebied speci-
fieke zones of plaatsen aangeeft waar verruiming mogelijk is. 

 
Kleinschalige verblijfsrecreatieve voorzieningen, met name kamperen bij de boer, vor-
men een belangrijke basis voor plattelands-, cultuur- en natuurtoerisme. Ook leveren 
deze voorzieningen een belangrijke bijdrage aan de versterking van de recreatieve 
netwerken. Kleinschalige verblijfsrecreatie leent zich bij uitstek als nevenfunctie bij 
agrarische bedrijven of als vorm van hergebruik in voormalige boerderijen, vooral wan-
neer deze langs recreatieve routes ligt. Om het recreatieve imago van onze provincie 
te benadrukken, zijn ook op andere plaatsen in Fryslân mogelijkheden voor kleinscha-
lig kamperen aanwezig. 
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Wij constateren dat er in het kleinschalige segment een druk tot schaalvergroting aan-
wezig is. Gemeenten kunnen daar selectief in meebewegen, maar niet onbeperkt. 
Enerzijds omdat er grote risico’s aanwezig zijn voor aantasting van de ruimtelijke kwali-
teiten indien die verruiming breed wordt toegepast, anderzijds omdat er een duidelijk 
onderscheid moet blijven met de meer grootschalige reguliere verblijfsvormen en ver-
dringing wordt tegengegaan. Daarom hebben gemeenten de mogelijkheid om, met het 
vervallen van de Wet op de openluchtrecreatie (WOR) per 1 januari 2008, het aantal 
eenheden van kleinschalige verblijfsrecreatie onder voorwaarden te verruimen tot 25. 
Een goede landschappelijke en natuurlijke inpassing van kleinschalige verblijfsvoorzie-
ningen vinden wij in alle gevallen gewenst.  
 
Wij vinden bestemmingswijziging van bestaande recreatiewoningen in perma-
nente woningen in algemene zin ongewenst. Als uitzondering, hierbij het rijksbe-
leid volgend, werken wij onder de volgende voorwaarden mee aan de omzetting 
naar een permanente woonbestemming: 

• het gaat om recreatiewoningen die in of aansluitend aan een bestaande 
woonkern liggen; en 

• het gaat om recreatiewoningen buiten de Ecologische Hoofdstructuur; en 

• het gaat om woningen die voldoen aan de reguliere woningbouwvoorschrif-
ten, zoals het bouwbesluit en milieuwetgeving; en 

• de bestemmingswijziging moet qua aard en schaal passen bij de kern en mag 
er niet toe leiden dat er een grote inbreuk op de geplande woningbouwpro-
grammering plaatsvindt; en 

• het gaat om recreatiewoningen waarvan vaststaat dat deze al voor 1 november 
2003 permanent werden bewoond; en 

• in het geval van een huisjesterrein, het gaat om een complex dat voor minimaal 
50% permanent bewoond wordt en niet bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd. 

Hiermee streven wij naar behoud van de capaciteit van bestaande verblijfsrecreatie en 
de aantrekkelijkheid daarvan voor recreanten. Dit voorkomt een extra beslag op het 
landelijk gebied en een mogelijke verstoring van de lokale woningmarkt. Ook hebben 
de meeste recreatieparken geen geschikte ontsluiting en ligging voor permanente be-
woning. Bij omzetting van recreatiewoningen naar een permanente woonbestemming 
is sprake van een uitbreiding van het woningaanbod; bestemmingsplanwijzigingen 
naar reguliere woningen tellen daardoor mee voor de richtgetallen.  
In voorkomende situaties van permanente bewoning op grond van historisch gebruik 
kunnen gemeenten dit via een persoonsgebonden ontheffing nog tijdelijk toestaan. 
Ook in deze situaties zullen recreatiewoningen op termijn alleen volgens hun bestem-
ming worden gebruikt. 

 

Dagrecreatie 

Op het vaste land is ruimte voor een grootschalige dagattractie met circa 250.000 
bezoekers per jaar of meer. Als voorwaarde geldt dat van een optimaal ontsloten 
locatie wordt uitgegaan, zowel voor autoverkeer als voor het openbaar vervoer. 
Tevens is een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing randvoorwaarde. 
Een locatie in of in de nabijheid van een stedelijk centrum ligt voor de hand. Bij 
een realistisch marktinitiatief zoeken wij gezamenlijk met betrokken gemeente(n) 
naar een geschikte locatie. 
 
Een enkele grootschalige dagattractie levert een belangrijke bijdrage aan de verbre-
ding van het toeristisch-recreatieve aanbod in Fryslân en aan de Friese werkgelegen-
heid. Bij een goede inpassing hoeft dit geen afbreuk te doen aan de rust en ruimte van 
Fryslân.  
 
Verdere uitbouw en verbetering van vrijetijdsvoorzieningen vinden wij belangrijk. Voor-
al de toegenomen belangstelling voor cultuur en cultuurhistorie biedt daarvoor kansen. 
Wij geven daaraan al invulling met de stimulering van informatiepunten, archeologi-
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sche steunpunten, musea, logiesvormen in historische panden, cultuurhistorische rou-
tes en kaarten, evenementen en gidsendiensten. Ook zetten wij in op een betere toe-
gankelijkheid van het landelijk gebied, voor zowel de eigen bewoners als de toerist. Op 
diverse plaatsen in Fryslân wordt hieraan invulling gegeven. Voorbeelden zijn kerkpa-
den, jaagpaden en kanoroutes. Met deze inspanningen wordt tevens de multifunctiona-
liteit van het landelijk gebied vergroot. 
 
Het aanbod speciaal voor de jeugd en het aanbod aan slechtweer- of elkweervoorzie-
ningen is in Fryslân beperkt. Voor nieuwe voorzieningen bieden wij ruimtelijke moge-
lijkheden wanneer er een geschikte locatie wordt gevonden qua: 
• ontsluiting;  
• aansluiting bij overige recreatieve voorzieningen, met een voorkeur voor de recrea-

tiekernen inclusief de stedelijke en regionale centra;  
• afstand tot (milieu)gevoelige functies. 

Wij vragen gemeenten om daaraan nader invulling te geven, rekening houdend met 
ons algemene vestigingsbeleid voor voorzieningen en detailhandel in hoofdstuk 2.3.  

 

Vaarrecreatie  

Wij leggen vooral via het Friese Merenproject een accent op kwaliteitsverbete-
ring van de watersportvoorzieningen en van het vaarwegennet. Daarnaast zien 
wij mogelijkheden voor uitbreiding van bestaande en voor vestiging van nieuwe 
kleinere tot middelgrote jachthavencomplexen. Deze mogelijkheden liggen pri-
mair bij de op de vaargebieden gerichte stedelijke en regionale centra en recrea-
tiekernen. Onder de voorwaarde van grotere provinciale betrokkenheid, kan 
hiervan gemotiveerd worden afgeweken. Een jachthavencomplex tot en met het 
middelgrote segment heeft een omvang tot maximaal 250 ligplaatsen. 
 
Buiten de stedelijke en regionale centra en de recreatiekernen zijn nieuwe, klein-
schaliger voorzieningen mogelijk. Het betreft hier voorzieningen van 25 (buiten 
de kernen) tot 50 ligplaatsen (bij de kernen). In alle gevallen vragen wij een goe-
de ruimtelijke en landschappelijke inpassing.  
 
Het gevarieerde aanbod van groot vaarwater (Waddenzee, IJsselmeer en Friese me-
ren), in combinatie met het stelsel van verbindende vaarwegen en karakteristieke dor-
pen en steden, vormt de kern van een uniek watersportgebied van (inter)nationale be-
tekenis. Wij benutten de potenties daarvan voor recreatie en toerisme zo veel mogelijk, 
met behoud van de Friese kernkwaliteiten. Vooral de combinatie met cultuurtoerisme 
wordt versterkt. De huidige capaciteit is in principe voldoende om groei op te vangen. 
In het Friese merengebied is zelfs sprake van een daling van de bezettingsgraden van 
de jachthavens. Nieuwe voorzieningen kunnen een stimulans vormen voor de kwali-
teitsverbetering van bestaande voorzieningen. Voor deze kwaliteitsslag wordt ruimte 
geboden, primair bij bestaande concentraties. 
 
Buiten de stedelijke en regionale centra en de recreatiekernen zien wij kansen voor 
kleinschalige vaarrecreatieve voorzieningen die de kwaliteit en de aantrekkelijkheid 
van het recreatietoervaartnet versterken door aan te sluiten op bestaande concentra-
ties van recreatieve voorzieningen in het landelijk gebied.   
 
Een kwaliteitsslag kan in sommige gevallen ook worden gemaakt door een ruimtelijke 
scheiding van de industriële en de recreatieve tak binnen de watersportsector. Eerst-
genoemde tak kan afbreuk doen aan het imago van een op recreatie ingericht gebied 
en zou derhalve beter op een bedrijventerrein inpasbaar zijn. Gemeenten kunnen 
hiermee in hun ruimtelijk beleid rekening houden. 
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De waddeneilanden 

Ontwikkeling van recreatie en toerisme zijn voor de sociaal-economische positie 
van de waddeneilanden van cruciaal belang. Ook voor de sector zelf is het daar-
bij belangrijk dat recreatieve ontwikkelingen zijn afgestemd op de hoge land-
schappelijke en natuurlijke waarden van de waddeneilanden. Binnen het alge-
mene principe van stabilisatie van de totale recreatiedruk per waddeneiland –op 
basis van de daarover in het verleden gemaakte afspraken– is er op Terschelling 
en Ameland zowel kwantitatieve als kwalitatieve ontwikkelingsruimte. Voor Vlie-
land is de kwantitatieve ontwikkelingsruimte binnen het stabilisatieprincipe be-
perkt. Initiatieven die verder strekken worden beoordeeld binnen de kaders van 
het natuur- en landschapsbeleid. Voor Schiermonnikoog is de kwantitatieve 
ontwikkelingsruimte overwegend beperkt tot noodzakelijke kwalitatieve verbete-
ringen van recreatieve voorzieningen, voor zover passend binnen de kaders van 
het natuur- en landschapsbeleid.  
 
De waddeneilanden hebben bij uitstek een zeer belangrijke toeristisch-recreatieve 
functie. Bijna 42% van de directe werkgelegenheid op de eilanden komt voor rekening 
van de toeristisch-recreatieve sector. De bijzondere landschappelijke en natuurlijke 
waarden op de eilanden en van de Wadden- en Noordzee, geven toeristisch-
recreatieve betekenis aan de waddeneilanden. Deze waarden bepalen dan ook voor 
een groot deel de ontwikkelingsmogelijkheden voor de sector, waarbij in het algemeen 
de nadruk meer ligt op kwaliteit dan op kwantiteit. 
 
Wij werken op de waddeneilanden dan ook niet met het concept van recreatiekernen, 
maar bieden hiervoor gebiedsgericht maatwerk. De accentverschillen per eiland heb-
ben wij in hoofdstuk 3 verder uitgewerkt. 
 
Om invulling te geven aan het bovengenoemde stabilisatieprincipe hanteren wij voor-
alsnog het systeem van beddenboekhouding. Wij zullen samen met de gemeenten on-
derzoeken of er mogelijkheden zijn voor een effectiever en beter hanteerbaar systeem 
voor het inzichtelijk maken van de totale recreatiedruk per eiland. Hierbij betrekken wij 
de effecten van seizoensverlenging. 
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2.6 LANDBOUW  

2.6.1 Inleiding 
De landbouw heeft in Fryslân van oudsher een sterke positie met goede productieomstandigheden. 
De landbouw is met 80% van de landoppervlakte de grootste ruimtegebruiker in onze provincie. 
Daarmee is de sector van groot belang als beheerder van de groene ruimte. Het is tevens een be-
langrijke economische factor: zonder de aanverwante bedrijvigheid mee te rekenen is de sector 
verantwoordelijk voor circa 7% van de Friese werkgelegenheid. 
 
De gemiddelde bedrijfsgrootte in de provincie bedraagt ruim 35 ha. Sinds 1990 is het aantal bedrij-
ven kleiner dan 30 ha sterk in aantal afgenomen en vindt een versterkte toename plaats van bedrij-
ven groter dan 50 ha. Het aantal bedrijven is over de jaren 1990-2003 met circa 2% per jaar afge-
nomen, vanaf 2000 met een versterkte afname van bijna 3,5% per jaar. Gezien de opvolgingssitua-
tie en de gemiddelde leeftijd van de boeren kan verwacht worden dat tot aan 2015 circa 14% van de 
agrarische gronden vrij zal komen. Deze gronden zullen vooral beschikbaar komen voor bedrijfsver-
groting van de overblijvende agrariërs. Opvallend is de toename van het areaal maïs de laatste 15 
jaar, tot circa 15% van het totale landbouw areaal. De laatste jaren hebben veel agrariërs met een of 
meer takken hun activiteiten verbreed, tot momenteel circa 30% van het totale aantal agrariërs. 
Tweederde doet dat door een vorm van agrarisch natuurbeheer. 
 
De toekomst van de landbouw is in hoge mate afhankelijk van Europees landbouwbeleid en van 
marktontwikkelingen. Door afnemende prijssubsidies, de overgang naar inkomenssteun en de op-
komst van nieuwe EU-lidstaten wordt de concurrentie in de landbouw groter. Ook in Fryslân staat de 
positie van de landbouw onder druk. Dit blijkt onder meer uit de gestage afname van het aantal 
agrarische bedrijven. Naast de gevolgen voor de werkgelegenheid en de vitaliteit van het platteland 
raakt dit ook het beheer van delen van het landelijke gebied.  
 
In de landbouw zijn twee ontwikkelingsrichtingen zichtbaar:  
• Een proces van schaalvergroting waarbij een gespecialiseerde landbouw ontstaat met grote tot 

zeer grote bedrijven. Melkveehouderijen groeien in de streekplanperiode door naar gemiddeld 
ruim 200 koeien, met uitschieters naar boven;  

• Een ontwikkeling van verbreding en verdieping. Verbreding betekent dat agrarische bedrijven 
hun inkomen verdienen door de bedrijfsvoering mede te richten op andere diensten, zoals na-
tuur- en landschapsbeheer, wateropvang, recreatie en zorg. Verdieping betekent dat agrarische 
bedrijven zich specialiseren en aan een product extra waarde toevoegen, bijvoorbeeld door zelf 
kaas te bereiden en aan huis te verkopen. Ook hier is schaalvergroting te verwachten. 

We verwachten dat beide richtingen zich naast elkaar ontwikkelen. Daarnaast is er een tendens tot 
meer kapitaalintensieve teelten zoals glastuinbouw, bloembollen-, lelie- en heesterteelt. Ook de teelt 
van energiegewassen (biomassa) is een nieuwe ontwikkeling. 
 
Wij verwachten een verdere afname van het aantal agrarische bedrijven met gemiddeld 2 tot 4% per 
jaar. De overblijvende bedrijven zullen gemiddeld een grotere omvang hebben. Tevens verwachten 
we dat de trendmatige afname van het landbouwareaal zich de komende jaren zal doorzetten met 4 
à 6% tot 2015. De afname van het aantal agrarische bedrijven met bijbehorende grond zal deels 
gecompenseerd worden door de schaalvergroting en extensivering van het grondgebruik bij de 
overblijvende bedrijven, mede door nieuwe mestwetgeving.  

Sectoren 

Ongeveer 70% van de landbouwgrond wordt gebruikt door de melkveehouderij, die met circa 4.000 
bedrijven de grootste bedrijfstak van de Friese landbouw is. Fryslân heeft als echte melkveehoude-
rijprovincie het grootste melkquotum van alle provincies met 18% van het Nederlandse totaal. De 
melkveehouderij is een essentiële schakel in de hele keten van ermee verbonden bedrijvigheid, 
variërend van toeleverende bedrijven tot kennisinstituten. 
 
De overige 30% van de landbouwgrond is in gebruik bij vooral de akkerbouw en in beperkte mate bij 
de (glas)tuinbouw en de bollenteelt. De circa 650 akkerbouwbedrijven zijn in het noordelijke kleige-
bied geconcentreerd en vooral gericht op de pootaardappelteelt. Ook de vollegronds tuinbouw is 
hier met name te vinden. De omvang van de tuinbouw is beperkt en lijkt zich te stabiliseren. 
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Wij verwachten dat de melkveehouderij in Fryslân een sterke sector blijft en in areaal nog zal kun-
nen uitbreiden. De melkveebedrijven hebben in Fryslân een relatief grote bedrijfsomvang, gunstige 
productiefactoren en een sterke kennis-, toeleverings-, en verwerkingsstructuur. 
 
Het areaal akkerbouw zal naar verwachting inkrimpen, hoewel de pootaardappelteelt als stabiele 
sector binnen de akkerbouw waarschijnlijk gelijk zal blijven. De wisselteelt die hierbij nodig is zal zich 
in combinatie met de teelt van graslandgewas voor melkveehouders verder kunnen ontwikkelen 
waarmee ook de mineralen uit meststoffen kunnen worden afgezet. Ook andere vergelijkbare 
mengvormen tussen bedrijfstypen kunnen zich verder gaan ontwikkelen. De gevolgen van de her-
vorming van het Europese suikerbeleid zijn nog onzeker. 
 
Hierna is een overzicht opgenomen van de sectorale ruimtelijke inrichtingswensen van de melkvee-
houderij en de akkerbouw in de komende jaren. Hierbij is geen rekening gehouden met landschap-
pelijke kernkwaliteiten. 
 
De netto oppervlakte glastuinbouw in de provincie bedraagt op dit moment ruim 100 hectare (bruto 
circa 250 hectare). De glastuinbouw is geconcentreerd op enkele locaties in Noordwest-Fryslân, 
waaronder een grote nieuwe concentratie bij Berlikum. Er is vraag naar meer ruimte voor glastuin-
bouw. 
 
Van de houtproductie wordt voor de toekomst geen aanzienlijke toename verwacht. Dit kan veran-
deren bij een toenemend houttekort en bij nieuwe mogelijkheden voor biomassa en daaraan gekop-
peld nieuwe subsidiemogelijkheden. De meeste boomkwekerijen zijn geconcentreerd op de zand-
gronden. Uitbreiding daarvan past bij de tendens tot meer kapitaalintensieve teelten. 
 
De intensieve veehouderij in Fryslân heeft een beperkte omvang en is geconcentreerd in de Friese 
Wouden, in enige mate in het veenweidegebied en plaatselijk in het noordelijke kleigebied als ne-
ventak van enkele akkerbouwbedrijven. De ingezette reconstructie van de intensieve veehouderij op 
andere zandgronden van Nederland veroorzaakt naar verwachting geen grote overloop naar Noord 
Nederland. Wel zal er enige groei zijn als tweede tak bij akkerbouwbedrijven. 
  
De binnen-, IJsselmeer- en sportvisserij levert, in combinatie met visverwerking, ruim 1.000 arbeids-
plaatsen op. Dit is ca. 0,6% van de Friese werkgelegenheid. De visserij heeft te maken met veran-
derlijke visstanden en is afhankelijk van een goede waterkwaliteit.  
 
De biologische landbouw maakt na een relatief sterke groei van de afgelopen jaren circa 2% uit van 
het totale landbouwareaal. Er is een algemene ontwikkeling naar meer duurzame landbouw, waarbij 
de traditionele en de biologische landbouw verder naar elkaar toe groeien. 
 
Tabel I: overzicht van sectorale ruimtelijke inrichtingswensen voor de melkveehouderij en de akkerbouw 
 Melkveehouderij Akkerbouw 

Omvang en indeling 
agrarisch bouwblok 
met bebouwings-
mogelijkheden 

Tot 1½ à 2 ha.; veel stal-, manoeuvreer- en 
opslagruimte nodig; vanwege hygiëne meer 
behoefte aan gescheiden aan- en afvoer-
wegen; eventuele noodzaak tweede be-
drijfswoning 

Tot 1½ à 2 ha; ruimte nodig voor grote 
loodsen (koelloodsen, opslagloodsen), 
ook qua bouwhoogten 

Omvang en indeling 
agrarische perce-
len/ mogelijkheden 
bewerking en in-
richting  

5 tot 10 ha; vorm rechthoek tot vierkant; 
binnen redelijke afstand van bouwblok 

10 tot 15 ha voor bouwlandgebieden; 
vorm rechthoek tot vierkant; binnen rede-
lijke afstand van bouwblok; uitruil gronden 
met melkveehouderij in verband met 
wisselteelt; vlakke percelen gewenst 

Ontsluiting en  
bereikbaarheid 

Rekening houden met zwaar transportma-
terieel, binnen en buiten kavels als ook op 
de openbare weg; voorkeur voor percelen 
dicht bij huis met minimaal gebruik openba-
re weg  

Rekening houden met zwaar transportma-
terieel, binnen en buiten kavels als ook op 
de openbare weg; laad- en losplaatsen 
langs openbare weg; voorkeur voor perce-
len dicht bij huis met minimaal gebruik 
openbare weg 

Collectieve voor-
zieningen 

Mestopslag, voeropslag, machineopslag, 
mestvergisting 

Opslag (poot)aardappelen e.a., machine-
opslag, mestopslag, biovergisting 

Waterhuishouding Voldoende ontwatering (voorkeur minimaal 
90 cm), beschikbaarheid water van vol-
doende kwaliteit, mogelijkheid tot drainage 

Voldoende ontwatering (voorkeur mini-
maal 100 cm), beschikbaarheid water van 
voldoende kwaliteit, mogelijkheid tot 
drainage 
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2.6.2 Ruimte voor een vitale en duurzame landbouw 
 

Wij streven in de hele provincie naar een vitale en duurzame landbouw vanwege 
de belangrijke bijdrage aan de sociaal-economische vitaliteit van het platteland, 
het beheer van het landelijk gebied en de Friese economische structuur. In het 
landelijk gebied worden buiten natuurgebieden voldoende ruimtelijke ontwikke-
lingsmogelijkheden voor de landbouw geboden. Binnen natuurgebieden is ruim-
te voor visserij die op een duurzame wijze gebruik maakt van de natuurlijke kwa-
liteiten. 

 
Om de landbouw vitaal en duurzaam te kunnen houden zijn plaatselijk forse aanpas-
singen en transformaties nodig. Wij zetten onze beschikbare (financiële) instrumenten 
gericht in voor verbetering van de externe productieomstandigheden van de landbouw. 
Daarnaast dragen wij samen met gemeenten zorg voor het begeleiden van de ruimte-
lijke consequenties van schaalvergroting, intensivering, verbreding en verdieping van 
de landbouw. 

  
Voor ontwikkeling van agribusinesscomplexen bieden wij ruimte mits sprake is 
van een zorgvuldige locatiekeuze gekoppeld aan een goede landschappelijke en 
milieuhygiënische inpassing, en van een adequate ontsluiting. Het gaat hier om 
geconcentreerde vormen van landbouw waarbij verschillende agrarische activiteiten 
gecombineerd worden. Omdat hierbij vaak sprake is van aanzienlijke bebouwing en 
verkeersaantrekking, is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing op basis van lokaal 
maatwerk nodig. De kernkwaliteiten van de landschapstypen vormen hiervoor het ver-
trekpunt.  
 
Wanneer verandering van grondgebruik uiteindelijk tot verplaatsing van agrarische be-
drijven leidt, zullen wij hierin (al of niet via het landinrichtingsinstrumentarium) bemid-
delend optreden. Wij onderzoeken de mogelijkheden om hiervoor een eventuele pro-
vinciale grondbank in te stellen. 
 

2.6.3 Ontwikkelingsruimte binnen kernkwaliteiten land-
schapstypen 

 
Bij het bieden van ontwikkelingsruimte voor de landbouw zetten wij tevens in op 
de blijvende herkenbaarheid van de verschillende landschapstypen in Fryslân. 
Ook nieuwe landschappelijke kenmerken kunnen hierbinnen ontwikkeld worden.  

 
Voor het veenweidegebied zetten wij in op behoud en versterking van de land-
bouwfunctie als belangrijke drager van het veenweidelandschap, zie hoofdstuk 
2.10. 
Wij streven naar voldoende ruimte voor de ontwikkeling van agrarische bouw-
blokken en voor perceelsverruiming, zodanig dat een efficiënte agrarische be-
drijfsvoering mogelijk is en rekening gehouden wordt met landschappelijke 
kernkwaliteiten.  

 
Wij zijn van mening dat de ruimtelijke consequenties van schaalvergroting en intensi-
vering in de landbouw te combineren zijn met landschappelijke kernkwaliteiten. Wel 
kan spanning optreden in de houtwallengebieden, in mindere mate elzensingelgebie-
den en in specifieke kleinschalige situaties. Hier zien wij kansen voor verbreding van 
agrarische activiteiten met recreatie, natuur- en landschapsbeheer (groene en blauwe 
diensten). Dit naast het naar aard en schaal vergroten van percelen, zodanig dat het 
land goed bewerkt kan worden. Perceelsvergroting door percelen aan elkaar te koppe-
len via dammen en doorsteken waarbij de landschappelijke structuur gehandhaafd 
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blijft, kan goed passen in een benadering waarin agrarische schaalvergroting wordt 
gecombineerd met de kleinschalige landschappelijke karakteristiek van het gebied. 
 
Voor de inpassing van grotere agrarische bouwblokken is vooral de landschap-
pelijke situering van belang, met aandacht voor de beplanting, erfelementen, de 
nokrichting, dak- en goothoogten van gebouwen en kleur- en materiaalgebruik. 
Een maximale maat voor de omvang van een agrarisch bouwblok is hierbij minder be-
langrijk dan het leveren van landschappelijk maatwerk. Bij perceelsverruiming vragen 
wij aandacht voor landschappelijke inpassing door de benutting van bestaande land-
schappelijke elementen. Wij zullen initiatieven voor de verhoging van de ruimtelijke 
kwaliteit van bouwblokken ondersteunen. 
In de praktijk blijkt dat veehouderijbedrijven met stalsystemen met een goothoogte van 
3,5 m goed uit de voeten kunnen. De concrete maten zullen op het niveau van be-
stemmingsplannen moeten worden bepaald op basis van gebiedsgericht maatwerk. 
 
De steeds groter wordende landbouwmachines vereisen geschikte wegen, zonder de 
landschappelijke kernkwaliteiten aan te tasten. Mogelijk zal plaatselijk regulier en land-
bouwverkeer moeten worden gescheiden. Recent landbouwkundig onderzoek heeft in-
zicht verschaft in de inrichtingswensen voor verschillende deelgebieden. Wij willen in 
de streekplanperiode per gebied bijdragen aan verbeteringen in de externe inrichtings-
omstandigheden. Het instrument landinrichting zal waar nodig ingezet worden. 
  
Om de inkomensbasis voor agrariërs te vergroten bieden wij aan agrarische be-
drijven ruimte om op het erf (inclusief bebouwing) nevenactiviteiten te ontwikke-
len die aan de agrarische activiteiten gebonden zijn. Hiertoe zullen wij bevorde-
ren dat agrariërs die maatschappelijke doelen in hun bedrijfsvoering opnemen 
voldoende vergoedingen krijgen voor groene en blauwe diensten. 
Kamperen bij de boer, agrarisch verwante detailhandel, en andere agrarisch ge-
relateerde activiteiten zoals mestvergisting, maar ook zorgfuncties, onderge-
schikte ambachtelijke bedrijfsfuncties e.d. kunnen goed op het erf (inclusief be-
bouwing) ingepast worden. 

 

Sectoren 

Wij bieden ruimte voor de uitbreiding van de glastuinbouw in Noordwest-Fryslân 
met maximaal 450 hectare bruto. Het zoekgebied voor concentratie van nieuwe 
glastuinbouw hebben wij op kaart 1 ‘Plankaart’ aangegeven. 

 
Dit zoekgebied beschouwen wij als landbouwontwikkelingsgebied waar specifie-
ke ontwikkelingsmogelijkheden voor volwaardige glastuinbouwbedrijven aanwe-
zig zijn. Buiten dit zoekgebied zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor glas-
tuinbouw beperkt tot een ondersteunende tak bij overige agrarische bedrijven. 
Het gaat hierbij om maximaal ca. 1500 m2 per bedrijfseenheid binnen het agrarisch 
bouwperceel. 
Bestaande glastuinbouwbedrijven houden mogelijkheden voor reguliere uitbrei-
ding. 
 
Noordwest-Fryslân is één van de nationale projectlocaties voor glastuinbouw voor de 
opvang van ‘uitplaatsing’ van glastuinbouw uit het westen van het land. De beoogde 
uitbreiding van de glastuinbouw draagt bij aan de vorming van een volwaardig glas-
tuinbouwgebied met bijbehorende schaalvoordelen en creëert nieuwe werkgelegen-
heid. Voor de exacte locatiekeuze wordt momenteel een milieukundige onderbouwing  
uitgevoerd en zullen nut en noodzaak in relatie tot de totale werkgelegenheid in beeld 
worden gebracht. Op basis daarvan geven wij invulling aan een afzonderlijke planolo-
gische procedure voor inpassing van nieuwe glastuinbouw in dit gebied. In dat kader 
vindt de locatiekeuze voor nieuwe glastuinbouw plaats, rekening houdend met alle re-
levante aspecten.  
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Voor de mogelijkheden van onder meer houtteelt, boom- en sierteeltkwekerijen 
met bijbehorende teeltondersteunende voorzieningen, zoals schuur-, tussen- en 
boogkassen staan wij gebiedsgericht maatwerk door gemeenten voor. De 
kernkwaliteiten per landschapstype zijn hierbij uitgangspunt. Voor de mogelijk-
heden voor collectieve agrarische voorzieningen wordt verwezen naar hoofdstuk 
2.3. 

 
Wij verbeteren de condities voor de pootaardappelteelt door hiervoor de externe pro-
ductieomstandigheden te optimaliseren. Hierbij denken wij aan het (tegen aanvaardba-
re kosten) bevorderen van de beschikbaarheid van voldoende goed oppervlaktewater, 
het creëren van voldoende mogelijkheden voor moderne schuren en goed bruikbare 
percelen. Randvoorwaarden hiervoor zijn wel een beperking van de milieubelasting en 
een zorgvuldige landschappelijke inpassing en beeldkwaliteit. 
 
Wij onderkennen het toenemende belang van de paardensector voor het landelijk ge-
bied. Zowel de agrarische tak (paardenfokkerijen) als de recreatieve tak (rijaccommo-
datie, paardenhouderijen) van de paardensector zijn in het algemeen goed in te pas-
sen in de kernkwaliteiten van de verschillende landschapstypen in Fryslân; hiervoor 
hanteren wij dezelfde benadering als voor de ontwikkelingsruimte voor de (overige) 
landbouw. Dit sluit ook aan op de toenemende recreatieve betekenis van het landelijk 
gebied en de functie van routenetwerken daarin. Wel is aandacht gewenst voor de in-
passing van grote loodsen, rijhallen e.d. Gebruik maken van bestaande accommoda-
ties zoals voormalige boerderijen heeft onze voorkeur boven geheel nieuwe vestigin-
gen op solitaire locaties. Daarnaast vormen stads- en dorpsranden de primaire zoek-
gebieden voor recreatieve voorzieningen die gebonden zijn aan de ligging nabij bevol-
kingsconcentraties, zoals maneges.  
Wij vragen aandacht voor de inpassing van specifieke elementen zoals hekken e.d. In 
veel gevallen zijn voor de weidegang van paarden geen voorzieningen nodig die afwij-
ken van het ‘gangbare’ agrarische beeld. Gemeenten, via bijvoorbeeld het welstandbe-
leid, en de sector zelf zijn primair aan zet om hierin te voorzien. 
 
Wij accepteren de gevolgen van de ammoniakregelgeving voor de uitbreiding en vesti-
ging van (intensieve) veehouderij in de nabijheid van gevoelige natuurgebieden. De 
mest- en milieuwetgeving bieden voldoende waarborgen voor een verantwoorde ruim-
telijke inpassing van intensieve veehouderij met inbegrip van een tweede tak bij een 
agrarisch bedrijf. Wij vertalen nieuwe wetgeving in ons Provinciaal Milieubeleidsplan, 
waarbij er een goede belangenafweging tussen de veehouderijsector en kwetsbare na-
tuurwaarden plaatsvindt. Ook wijzen wij de voor ammoniak meest gevoelige natuurge-
bieden aan. Voor veehouderijbedrijven die zich in de nabijheid van kwetsbare natuur 
niet verder kunnen ontwikkelen zoeken wij naar mogelijkheden van flankerend beleid. 
Het streven daarbij is dat zowel de landbouw als natuur en milieu verbeteren. 
 
Om geurhinder te voorkomen is het van belang dat tussen veehouderijbedrijven en 
stankgevoelige objecten zoals woningen, scholen voldoende afstand wordt aangehou-
den. De aan te houden afstand (geurcontour) is afhankelijk van de gevoeligheid van de 
omgeving waarin de veehouderij ligt, van het aantal geurgehinderden en van het aantal 
geureenheden: maatwerk is dus nodig. 

 
Wij bieden ruimte voor binnen-, IJsselmeer-, en sportvisserij voorzover dit niet 
ten koste gaat van een gezonde natuurlijke visstand en aansluit bij de overige 
natuurlijke kwaliteiten van de gebieden. Buiten de EHS is daarnaast ruimte voor 
viskweek in geïsoleerd water dat geen onderdeel vormt van grotere watersyste-
men, en binnen de speelruimte die de Kaderrichtlijn Water hiervoor biedt. 
Wij vinden het gewenst om kansen en mogelijkheden voor verbetering van de visstand 
en de vismigratie te benutten. Bij diverse maatregelen op het gebied van peilbeheer, 
afvoer van water, ecologische verbindingszones, natuurbeheer, toegankelijkheid van 
oevers e.d., bestaan in dit verband goede mogelijkheden voor versterking van de (di-
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versiteit van de) visstand en de bijpassende duurzame visserij. In het kader van ons 
visserij- en recreatiebeleid zullen wij dit waar mogelijk ondersteunen. 
 

  

Landbouw op de waddeneilanden 

Vanwege de specifieke ruimtelijke omstandigheden is voor de eilanden een gebiedsge-
richte benadering gerechtvaardigd. De alom aanwezige natuurwaarden vormen hierbij 
een gegeven. Wij vinden het van belang dat de agrarische functie in de polders ge-
handhaafd blijft. Zowel voor de sector zelf als ook voor natuur (weidevogels en gan-
zen), landschap en recreatie is een duurzaam landbouwperspectief van belang. Het 
verschaffen van een gezonde basis voor biologische landbouw maakt hiervan onder-
deel uit. Wij ondersteunen de eilandgemeenten om samen met de landbouwsector per 
eiland een specifiek ontwikkelingsperspectief op te stellen.  
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2.7 LANDSCHAP 

2.7.1 Inleiding 
De ruimtelijke kwaliteit van Fryslân wordt in belangrijke mate bepaald door het Friese landschap. 
De kwaliteit van het landschap is van grote invloed op het beeld dat zowel de inwoners van 
Fryslân als bezoekers van onze provincie hebben. Het landschap vormt ook een belangrijke 
basisvoorwaarde voor verschillende (economische) functies zoals recreatie en toerisme. 
 
Fryslân heeft een rijke schakering aan landschappen: kleinschalige zandlandschappen in het 
(zuid)oosten, het weidse veenweide- en merenlandschap in het Lage Midden overgaand naar de 
open kleilandschappen in het noorden en westen, en uiteindelijk eindigend in het waddengebied 
met zijn kwelders, zee en eilanden. Delen van de provincie hebben daarbij nog extra kwaliteiten 
vanwege de stilte of vanwege een relatief ongestoorde duisternis ’s nachts. Sommige van deze 
landschappen zijn van (inter)nationale betekenis. In de Nota Ruimte zijn voor Fryslân twee 
Nationale Landschappen aangewezen: Zuidwest Fryslân en de Noordelijke Wouden. 
 
Aan de oorspronkelijk landschappen zijn allerlei nieuwe elementen toegevoegd, zoals wegen, 
bedrijventerreinen en grootschalige agrarische bedrijven. Dit geleidelijke (verstedelijkings)proces 
is zichtbaar in vrijwel de gehele provincie, vooral in en rond de stedelijke centra. De meningen in 
Fryslân over dit proces zijn verdeeld: de één legt de nadruk op de aantasting van oorspronkelijke 
landschappen, de ander ziet dit vooral als eigentijdse toevoegingen aan aanwezige 
landschappen ter stimulering van de sociaal-economische ontwikkeling.  
 
Wij zien in de samenleving een groeiend bewustzijn voor de karakteristiek en herkenbaarheid 
van het Friese landschap. Bovendien is het aantoonbaar dat de identiteit van bepaalde 
landschappen plaatselijk is aangetast door een onzorgvuldige inrichting en een eenzijdig 
gebruik. Hier en daar zijn oorspronkelijke landschappelijke elementen zelfs geheel verdwenen. 
Een positieve ontwikkeling is dat er in de laatste jaren ook verrassende nieuwe kwaliteiten en 
prikkelende beeldmerken zijn toegevoegd. 

 

2.7.2 Landschap als gezamenlijke verantwoordelijkheid 
 

Wij zetten samen met anderen in op het instandhouden en verder ontwikkelen 
van de belangrijke landschappelijke kwaliteiten en waarden in onze provincie 
waardoor: 

• de Friese landschapstypen en hun ontwikkelingsgeschiedenis herkenbaar 
blijven en de ruimtelijke kwaliteit en het identiteitsgevoel versterkt worden; 

• landschap een inspiratiebron kan zijn voor nieuwe ontwikkelingen en een 
kernkwaliteit kan zijn voor nieuwe sociaal-economische impulsen; 

• waar gewenst en noodzakelijk, geheel nieuwe eigentijdse landschappen met 
veel kwaliteit gerealiseerd worden. 

Omdat landschap niet bij gemeentegrenzen ophoudt, zijn wij primair 
verantwoordelijk voor de landschappelijke kwaliteit op provinciaal niveau.  
 
Wij vragen bij de inrichting (en beheer) van de ruimte tevens aandacht voor een 
bijzondere landschappelijke kwaliteit van Fryslân, namelijk de stilte en vrijwel 
ongestoorde duisternis. Voor bepaalde natuurgebieden en diersoorten zijn stilte en 
duisternis een vereiste en voor mensen een kwaliteit die de beleving van het 
landschap een extra dimensie geeft. 
 
Wij delen de zorg in de samenleving over herkenbaarheid en kwaliteit van de Friese 
landschapstypen. Daarbij zijn wij er ons van bewust dat elke tijd zijn eigen ruimtelijke 
veranderingen met zich mee brengt en dat er voldoende ontwikkelingsmogelijkheden 
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voor functies als wonen en werken moeten zijn. Het is de kunst om allerlei nieuwe 
ontwikkelingen zodanig een plek te geven dat de essentiële kenmerken van de 
verschillende landschapstypen herkenbaar blijven, dan wel dat nieuwe landschappen 
ontstaan met een eigentijdse uitdrukkingsvorm van hoogwaardige kwaliteit. 
 
Onze primaire verantwoordelijkheid voor bovengemeentelijke aspecten laat onverlet 
dat landschappelijke kwaliteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van rijk, 
provincie, gemeenten, belangengroeperingen en anderen. Naast een goede ordening 
van functies stimuleren wij met een subsidieregeling voor landschappelijke 
verbeteringen, de aanleg van nieuwe groenstructuren, het opknappen van bestaande 
functies en de inpassing van nieuwe functies in het landschap. Door versterking van de 
groene en blauwe dooradering van het landelijk gebied, streven wij naar vergroting van 
de kwaliteit en de multifunctionaliteit van het landelijk gebied. Wij geven hierbij prioriteit 
aan de bundelingsgebieden rondom de stedelijke centra, omdat de 
verstedelijkingsdruk en het te behalen rendement van investeringen hier het hoogst 
zijn. 
Ter verhoging van de ruimtelijke kwaliteit vinden wij het van belang dat 
gemeenten in bestemmingsplannen voor uitbreidingslocaties en in 
bestemmingsplannen voor het buitengebied, een ruimtelijke kwaliteitsparagraaf 
opnemen. Vanwege de bovengemeentelijke dimensie vragen wij gemeenten 
daarnaast om ruimtelijke plannen onderling op elkaar af te stemmen. Wij 
ondersteunen gemeenten bij het maken van welstandsnota’s, 
beeldkwaliteitsplannen en landschapsontwikkelingsplannen door het ter 
beschikking stellen van onze expertise. Wij ondersteunen de uitvoering van 
landschapsontwikkelingsplannen financieel.  
 
In de ruimtelijke kwaliteitsparagraaf laten gemeenten zien op welke wijze in het plan 
aandacht is geschonken aan de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. Dit instrument is 
een procesvereiste. In de paragraaf wordt –voor zover relevant in relatie tot de aard, 
schaal en situering van het plan– aandacht geschonken aan: 
• het benoemen van de bij het plan betrokken belangen, waarden en partijen; 
• de communicatie met andere partijen over het plan; 
• de ‘draagkracht’ van het landschap voor de opvang en inpassing van nieuwe 

functies, systematisch te beoordelen op grond van een samenhang van de 
ondergrond, netwerken en nederzettingspatroon;  

• relevante landschappelijke kernkwaliteiten op basis van een analyse van het 
plangebied; 

• relaties met bovenliggende plannen, waaronder (inter)gemeentelijke 
structuurplannen en streekplan, met een doorkijk naar de middellange en lange 
termijn; 

• beeldkwaliteit, bebouwingstypologieën en vormen, materiaal- en kleurgebruik. 
Voor ontwikkelingen in bestaand bebouwd gebied met een grote ruimtelijke invloed 
vinden wij het gewenst dat in bestemmingsplannen eveneens een ruimtelijke 
kwaliteitsparagraaf wordt opgenomen.  
 
De aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en de feitelijke doorwerking daarvan in concrete 
projecten en plannen, zullen wij monitoren en evalueren. 
 

2.7.3 Kernkwaliteiten landschapstypen 
Blijvende herkenbaarheid van de kernkwaliteiten van de landschapstypen speelt 
een richtinggevende rol in de totale belangenafweging bij ruimtelijke 
ontwikkelingen op alle schaalniveaus. Zie ook kaart 8 ‘Hoofdlandschapstypen’. 
Wij zijn van mening dat veel ruimtelijke ontwikkelingen ingepast kunnen worden in de 
bestaande landschappelijke structuren waarbij de landschappelijke kernkwaliteiten van 
Fryslân herkenbaar blijven. Dit vraagt wel om een zorgvuldig uitgekozen locatie en een 
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goede inpassing in de omgeving. Vooral gemeenten zijn aan zet bij het leveren van dit 
lokale maatwerk, waarbij de omschreven elementen en structuren zowel ijkpunten als 
inspiratiebronnen vormen. 
 

Kernkwaliteiten kleigebied: 

• open en grootschalig met structurerende elementen als dijken, 
kwelderwallen, slenken, terpen, paden, eendenkooien, vaarten; 

• onregelmatige blokverkaveling met plaatselijk bijzondere verkavelings- 
vormen (mozaïek-, radiair- en strengenverkaveling); 

• beplanting puntvormig geconcentreerd rondom boerderijen en dorpen, langs 
hoofdontsluitingswegen, kwelderwallen en randen van de Middelzee; 

• aanwezigheid van grasland in lagere delen en akker- en tuinbouw op de 
kwelderwallen.  

 

Kernkwaliteiten laagveengebied: 

• grootschalige open ruimten begrensd door bebouwings- en beplantings-
linten langs wegen, vaarten en plaatselijke beeklopen; 

• nadrukkelijke aanwezigheid van lineaire structuren van beeklopen, weg-
dorpen, vaarten en dijken; 

• opstrekkende strokenverkaveling haaks op ontginningsassen, vaak in een 
waaiervormig patroon; 

• incidentele groene verdichtingen door moerasgebieden, boselementen en 
verlande petgaten; 

• verspreide bebouwing langs wegen en vaarten; 
• aanwezigheid van overwegend open graslanden, grazige natuurgebieden en 

petgaten; 

• opvallende aanwezigheid van hoogteverschillen in maaiveld en water-
niveaus. 

 

Kernkwaliteiten merengebied: 

• grootschalige openheid en weidsheid, met een grote afwisseling tussen 
overwegend grasland, natuur en water van gevarieerde omvang; 

• water met oeverbegroeiing (rietkragen) langs meren, vaarten en kanalen; 
• ondergeschikte puntvormige verdichtingen (vaart)dorpen, (agrarische) 

bebouwing met erfbeplanting; 

• onregelmatige, opstrekkende strokenverkaveling; 
• stelsel van mied- en opvaarten en instekende miedwegen; 

• patroon van hemdijken en slaperdijken; 
• herkenbaarheid van ingepolderde boezemlanden met binnendijken; 

• aanwezigheid van grasland. 
 

Kernkwaliteiten Gaasterland: 

• besloten kleinschalig, deels half-open tot open landschap met plaatselijk 
grootschalige vergezichten op het IJsselmeer; 

• afwisseling van reliëf en schaal, en verscheidenheid aan structurerende 
elementen als bos, beplantingen, aardkundige elementen (stuwwallen en 
klifkusten), wegen, paden, kanalen, vaarten en dijken; 

• contrast tussen hoger gelegen beboste en de lager gelegen open delen 
(polders en IJsselmeer); 

• aanwezige esstructuren; 

• afwisseling van grasland, akkerbouw en plaatselijk tuinbouw. 
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Kernkwaliteiten Noordelijke Wouden: 

• kleinschalig patroon van lintbebouwing, houtwallen (hege dyken), 
elzensingels met geleidelijke overgangen naar open enclaves daartussen 
(mieden en hooilanden) en plaatselijk esgronden; 

• relatief dicht netwerk aan houtwallen en elzensingels; 
• afwisseling van schaal en (beperkt) reliëf; 

• opstrekkende stroken met gevarieerde lengte-breedte verhoudingen van 
gemiddeld 4:1 à 5:1 tot (plaatselijk on)regelmatige blokverkaveling;  

• structurerende elementen als beplantingen, aardkundige elementen 
(pingoruïnes, dobben), lintdorpen, wegen en paden met laanbeplanting; 

• specifieke vormen van esstructuren. 
 

Kernkwaliteiten Bekengebied / Zuidelijke Wouden  

• afwisseling van open, half-open tot besloten landschap; hoofdstructuur 
bepaald door overwegend open brede beekdalen in de midden- en 
benedenlopen met parallel daaraan de zandruggen met bebouwing en met 
van beplanting voorziene hoofdwegen; 

• verkavelingrichting haaks op de hoofdwegen, veelal van beplanting voorzien; 

• afwisseling van rationele regelmatige structuren en plaatselijk onregelmatige 
structuren; 

• plaatselijke reliëfverschillen;  

• specifieke vormen van kleinschalige esstructuren; 
• structurerende elementen als bossen/ natuurterreinen, beken, vaarten, wijken, 

landgoederen, (hout)wallen, houtsingels, bosstroken, pingoruïnes, lint- en 
vaartdorpen, wegen en paden met laanbeplanting. 

 

Kernkwaliteiten waddeneilanden 

• zeer grootschalig open, open, half-open tot besloten landschap met 
plaatselijk grootschalige vergezichten op de Waddenzee, de Noordzee, en de 
kust van de vaste wal; 

• grote afwisseling van reliëf en schaal, en grote verscheidenheid van 
natuurlijke en cultuurhistorische structuren/ elementen als duinen, kwelders, 
slenken, strand, bossen, poldergebieden en binnenduinrand op een relatief 
klein oppervlak; 

• opvallende contrasten tussen natuurlijke elementen als duinen, kwelders, 
strand en slenken, en cultuurelementen als landbouwpolders, nederzettingen, 
dijken en recreatieve voorzieningen; 

• structurerende elementen: duincomplexen, lineaire stuifdijken  elzensingels, 
(hout)wallen, (mied)dijkjes, verkavelingstructuur polders, restanten van 
slenken en waterlopen, dorpskommen, bossilhouet, eendenkooien. 

 

Kernkwaliteiten IJsselmeergebied 

• zeer grootschalig open landschap met weidse horizon, lange zichtlijnen en 
markante oriëntatiepunten langs de kust; 

• afwisselend kustbeeld van waterkeringen, (ondiepe) voorlanden, waardevolle 
stedelijke waterfronten, oude zeeweringen, klifkusten en vergezichten op 
achterland; 

• contrasten tussen dynamisch beeld bij recreatieve plaatsen en 
concentratiepunten, en meer ingetogen landelijk beeld daarbuiten, tussen 
strakke lijnen van Afsluitdijk/ Noordoostpolder en glooiende lijnen van oude 
Zuiderzeekust, en tussen groene dijken en grilliger klifkusten bij Gaasterland; 
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• structurerende elementen: open water, kwelders, zandplaten en waarden, 
rietlanden, groene dijken, kliffen, strandjes, de strakke Afsluitdijk met als 
oriëntatiepunten Kornwerderzand en Breezanddijk, en silhouetten van 
kenmerkende bebouwing (zoals (kerk)torens, Woudagemaal, badpaviljoen 
Hindeloopen). 

 

Kernkwaliteiten aandijkingen/ jonge kwelders IJsselmeergebied 

• grootschalig open tot halfopen landschap met sporadische verdichtingen; 

• begrensde ruimtes door oude, relatief lage Zuiderzeedijk en kaden/ 
buitendijken; 

• opstrekkende verkaveling van (voormalig) in agrarisch gebruik zijnde 
gronden; 

• nagenoeg volledig natuurlijke structuren bij gebieden met natuurfunctie; 

• structurerende elementen: (bekade) voorlanden, riet- en moeraslanden, 
halfnatuurlijke graslanden, groene dijken, zandplaten, waarden en 
natuureilanden, schelpenbank op Makkumer Noordwaard. 

 
In het kader van de uitvoering van het streekplan zullen wij de hoofdlandschapstypen 
nader onderscheiden in sublandschapstypen en zullen wij de kernkwaliteiten daarvan 
nader benoemen. Wij vragen gemeenten deze nadere informatie te gebruiken in de 
ruimtelijke planvorming. 
 

2.7.4 Nationale Landschappen 

 
In de Nota Ruimte zijn voor Fryslân twee Nationale Landschappen aangewezen,  
Zuidwest-Friesland en de Noordelijke Wouden. Nationale Landschappen hebben 
(inter)nationaal unieke landschapskwaliteiten en in samenhang daarmee 
bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Voor beide Nationale 
Landschappen wordt uitgegaan van versterking, ontwikkeling en benutting van 
deze bijzondere kwaliteiten. Evenals de gebieden daarbuiten, zijn de omschreven 
landschappelijke kernkwaliteiten per landschapstype richtinggevend en 
medesturend voor ruimtelijke ontwikkelingen.  
Het predikaat Nationaal Landschap vormt een erkenning van de aanwezige en tot nu 
toe zorgvuldig gehandhaafde waarden en kwaliteiten van de gebieden. Dit biedt 
kansen voor de toekomst, ook om de mogelijkheden ervan te benutten. De kwalificatie 
Nationaal Landschap zet Zuidwest-Fryslân en de Noordelijke Wouden nadrukkelijker 
op de kaart en vergroot de recreatief toeristische mogelijkheden voor de beleving van 
de gebieden. Het rijk biedt hiervoor mogelijkheden door het landschapsbeheer in de 
Nationale Landschappen te financieren. Daarnaast is voor projecten in de sfeer van 
herstel van cultuurhistorische en landschappelijke elementen, educatie, beleving, 
inspiratie en recreatieve benutting, financiering beschikbaar. Wij zorgen voor de 
mogelijkheden voor provinciale cofinanciering. Verder zullen wij voor beide Nationale 
Landschappen de waardering van de Cultuurhistorische Kaart (CHK) ter hand nemen, 
en zullen wij op experimentele basis inrichtingsplannen voor bijzondere projecten 
ondersteunen. 
 
De kernkwaliteiten voor de beide Nationale Landschappen hebben wij verwerkt in de 
kernkwaliteiten per landschapstype. Wij werken deze landschappelijke kernkwaliteiten 
en de recreatieve kwaliteiten verder uit in twee afzonderlijke uitvoeringsprogramma’s 
en in de programmakaders van het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Wij zien het 
als een ontwerpopgave om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te combineren met 
behoud en versterking van de aanwezige bijzondere landschappelijke kwaliteiten. 
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Wij maken in ons ruimtelijk beleid geen onderscheid tussen gebieden in of 
buiten de Nationale Landschappen. Dit betekent dat in de Nationale 
Landschappen ruimte is voor de opvang van de plaatselijke woningbehoefte, 
pilots landelijk wonen, lokale en regionale bedrijvigheid, verbetering van de 
lokale en regionale ontsluitingsstructuur, een duurzaam ontwikkelings-
perspectief voor de landbouw en voor recreatieve ontwikkelingen, dit alles 
binnen de landschappelijke kernkwaliteiten. De Centrale As beschouwen wij 
daarbij als een verbetering van de regionale ontsluiting, bereikbaarheid, 
doorstroming, veiligheid en milieu. Ook voor de economische ontwikkeling en de 
leefbaarheid is de Centrale As een belangrijke stimulans, die inpasbaar is in de 
landschappelijke karakteristiek van de Noordelijke Wouden.  
Ontwikkelingen in de Nationale Landschappen zullen wij toetsen aan ons algemene 
streekplanbeleid. Onze algemene beleidsinzet op bundeling en concentratie in de 
stedelijke bundelingsgebieden en de duidelijke concentratie- en ontwikkelfunctie van 
de regionale centra op het platteland, waarborgen een zorgvuldige omgang met het 
Friese landschap. Daarbij geldt tevens het uitgangspunt dat de kernkwaliteiten per 
landschapstype richtinggevend zijn voor verdere ruimtelijke ontwikkelingen. Dit geldt 
ook voor de Nationale Landschappen. Wij zorgen daarom voor een goede 
landschappelijke inpassing van de Centrale As, in nauw overleg met gemeenten en de 
streek. 
Onze beleidsinzet is door de Minister van VROM geaccordeerd. Relevante 
correspondentie hebben wij als bijlage 2 bij het streekplan opgenomen. 
 
De planologische begrenzing van de Nationale Landschappen is op kaart 9a 
‘Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân’ en kaart 9b ‘Nationaal Landschap  
Noordelijke Wouden’ aangegeven.  
De begrenzing is gebaseerd op de landschappelijke en cultuurhistorische 
kernkwaliteiten, waarbij is aangesloten op herkenbare lijnen en structuren in het 
landschap. Voor Zuidwest-Fryslân gaat het om het reliëfrijke en plaatselijk besloten 
stuwwallenlandschap van Gaasterland met soms ruime vergezichten, het grootschalige 
weidse merengebied, en de middeleeuwse verkaveling van het Hemmengebied met de 
aanwezige terpen ten zuiden van de voormalige Middelzee. Binnen de planologische 
begrenzing van het Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân wordt rekening gehouden 
met de natuurlijke processen in de landbouw, zoals schaalvergroting en daarnaast met 
ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en economie. Voor de 
Noordelijke Wouden gaat het om de kleinschalige en fijnmazige elzensingel- en 
houtwallenstructuur, het aanwezige reliëf van pingoruïnes en dijkswallen, en de 
opstrekkende strokenverkaveling met gevarieerde lengte-breedte verhoudingen van 
gemiddeld 4:1 à 5:1.  
 
Bij de begrenzing rondom de stedelijke centra Drachten, Sneek en Dokkum is 
rekening gehouden met de te verwachten (grootschalige) stedelijke 
ontwikkelingen tot en met 2015. Deze ontwikkelingen zijn buiten het Nationaal 
Landschap gehouden.  
Wij vragen evenwel bij de ruimtelijke inpassing van alle stedelijke uitbreidingen en 
ruimtelijke ontwikkelingen, rekening te houden met de kwaliteiten van het nabijgelegen 
Nationaal Landschap. Juist hier is sprake van een ontwerpopgave, gelet op de schaal 
en omvang van ontwikkelingen. 
 
De begrenzing van de Nationale Landschappen is een planologische begrenzing. De 
exacte begrenzing op perceelsniveau zal plaats vinden in beheergebiedsplannen. 
Deze zijn onder meer van belang voor het Programma Beheer. 

 
Zoals aangegeven ligt er overal binnen de Nationale Landschappen een opgave dan 
wel uitdaging om ruimtelijke ontwikkelingen goed in de kenmerken van het landschap 
in te passen. Dit geldt specifiek voor de regionale centra die vallen binnen de 
planologische begrenzing van het Nationaal Landschap, gelet op de duidelijke 
concentratie- en ontwikkelfunctie van de regionale centra voor de omliggende regio. 
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Ook hiermee wordt bevestigd dat ontwikkelingen volgens het reguliere ruimtelijke 
beleid mogelijk zijn, met aandacht voor de landschappelijke kwaliteiten.  
 
 

2.7.5 Zones langs autosnelwegen 
Naast uitbreidingsruimten langs grootschalige infrastructuur in verband met het 
(toekomstig) functioneren en de veiligheid (paragraaf 2.4), zijn aan zones langs 
autosnelwegen ook landschappelijke, gemeentegrensoverschrijdende aspecten 
verbonden. Wij hanteren hiervoor een aantal uitgangspunten: 

• De landschappelijke kwaliteiten langs autosnelwegen zijn blijvend herkenbaar 
en worden met een goede landschappelijke geleding van nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen verder ontwikkeld. Visievorming en uitwerking van ruimtelijke 
kwaliteit langs autosnelwegen op bovengemeentelijke schaal vinden wij met het 
oog hierop wenselijk, rekening houdend met voorzieningen vanwege 
landschappelijke inpassing, verkeersveiligheid en/of geluidswering. Goede 
voorbeelden hiervan zijn de beleving van het Tjeukemeer bij de A6 en een deel van 
het Lindedal bij de A32. Wij stimuleren groene en blauwe investeringen voor de 
verbetering van de landschappelijke beleving in deze zones. De identiteit van 
Harlingen en Franeker dient herkenbaar en onderscheidend te blijven. Daarnaast 
vragen wij aandacht voor de beleving van het open terpenlandschap vanaf de 
autosnelweg tussen Leeuwarden en Franeker. Hiermee geven wij invulling aan 
onze doelstelling om binnen de economische kernzones nader te concentreren in 
en bij de grotere kernen en om verdere corridorvorming tegen te gaan. 

• Zichtlocaties langs autosnelwegen bij stedelijke centra worden 
geaccentueerd door een zorgvuldige situering en vormgeving. Naast de 
bebouwing, draagt ook de inrichting van de openbare ruimte hieraan bij. Door 
(selectief) terugkerende ruimtelijke verschijningsvormen kan de ruimtelijke 
samenhang meer zichtbaar worden gemaakt. Voor de situering van zichtlocaties 
gaan wij uit van stedenbouwkundig verantwoorde locaties langs autosnelwegen 
zodanig dat corridorvorming en relatief langgerekte bebouwingsclusters worden 
voorkomen. Het is daarom wenselijk om te clusteren bij de kern, met ruimtelijke 
kwaliteit, ook in de economische kernzones, en te zorgen voor voldoende groene 
geledingen tussen de kernen.  

• Reclame-uitingen blijven beperkt en zijn niet grootschalig. Met selectiviteit 
voorkomen we dat er een algemeen beeld van verstedelijking langs 
autosnelwegen ontstaat. Wij verlangen van gemeenten om de beeldregie van 
reclame-uitingen in welstandsnota’s nader te regelen en om zones langs 
autosnelwegen niet welstandsvrij te verklaren. 

 

2.7.6 Structurerende werking grootschalige 
infrastructuur 
Vanwege de ruimtelijk structurerende werking van grootschalige infrastructuur 
dient bij nieuwe verstedelijking terughoudend te worden omgegaan met het 
overschrijden van bestaande grootschalige infrastructuurelementen (snelweg, 
spoorlijn, kanaal). Overschrijding is alleen mogelijk wanneer gemeenten hebben 
aangetoond dat alternatieve locaties redelijkerwijs niet beschikbaar zijn.  
 
Overschrijdingen zijn naar onze mening eerder aan de orde bij de stedelijke centra dan 
bij de regionale centra en de overige kernen. Mocht de noodzaak tot de ‘sprong’ zijn 
aangetoond, dan is het van belang dat er sprake is van een passende omvang van de 
uitbreiding en dat er voldoende verbindingen met de bestaande kern tot stand komen.  
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Wij vinden het gewenst dat gemeenten zowel voor bestaande situaties met 
grootschalige infrastructuur als voor te projecteren nieuwe infrastructuur, een lange 
termijn visie opstellen waarmee vroegtijdig afwegingen over verantwoorde 
verstedelijking kunnen worden gemaakt. In deze visie worden alle relevante aspecten, 
zoals stedenbouwkundige, landschappelijke, ecologische, cultuurhistorische, 
landbouwkundige, verkeersveiligheid en waterhuishoudkundige aspecten 
meegewogen.  

 

2.7.7 Zendmasten 
Voor de plaatsing en inpassing van zendmasten hanteren wij als 
uitgangspunten: 

• het maximaal benutten van masten door meerdere antennes (“site-sharing”);  

• het zoveel mogelijk aansluiten van antennemasten bij bestaande verticale 
elementen in het landschap; 

• de voorkeur voor enkele hoge masten boven meerdere kleine masten; 
• de voorkeur voor plaatsing op bedrijventerreinen in de bebouwde kom; 

• in het landelijk gebied wordt aangesloten bij kruispunten van wegen, 
kunstwerken, openbare nutsgebouwen en/of boselementen. 

 

2.7.8 Ruimte voor nieuwe landschappen en functies 
Wij bieden ruimte voor nieuwe landschappen wanneer de maatschappelijke 
noodzaak aantoonbaar is. Hiertoe wordt een zorgvuldig ontwerp met aandacht 
voor de ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke kwaliteiten opgesteld, waarbij er ook 
aandacht is voor bestaande activiteiten. 
 
Voorbeelden van nieuwe landschappen zijn: kassengebieden, nieuwe 
bedrijventerreinen, grotere woongebieden, stationsgebieden, landgoederen in de 
stedelijke bundelingsgebieden, bepaalde grootschalige kwaliteitsarrangementen, 
nieuwe natuurgebieden en grotere recreatieterreinen. Door hier hoge kwaliteitseisen 
aan te stellen creëren wij nieuwe landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten 
voor de toekomst. Het creëren en handhaven van nieuwe landschappen is in de eerste 
plaats een inrichtingsopgave voor gemeenten. Hoe groter de ruimtelijke schaal en 
uitstraling van een nieuw landschap, hoe groter onze inhoudelijke betrokkenheid. 
Naast de functionele randvoorwaarden en de te bereiken ruimtelijke kwaliteit, gaat het 
daarbij ook om de inzet van onze expertise en het ondersteunen van het 
planvormingsproces. 
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Bijlage: Landschapsbeschrijvingen 

 

Het kleigebied is gevormd door de zee en door z’n bewoners die voortdurend rekening moesten houden 
met de invloed van de zee. Langs de diep in het land binnendringende zeearmen zijn tijdens overstromingen 
kwelderwallen ontstaan. Achter deze kwelderwallen ontstonden de kweldervlakten. De eerste bewoners van 
het gebied profiteerden van de vruchtbare landbouwgrond. Maar ze moesten ook hun toevlucht zoeken op de 
verhoogde kwelderwallen, waar de terpdorpen als kunstmatige verhogingen zijn ontstaan. Pas later, in de 
Middeleeuwen met de opkomst van kloostergemeenschappen, werden systematisch dijken aangelegd. In die 
tijd werd ook de Middelzee vanaf de omliggende kwelderwallen via landaanwinning ingedijkt, die tot dan toe 
als een brede zeearm ver landinwaarts tot aan Sneek en Bolsward reikte. Toen de zee was beteugeld konden 
de bewoners bij het gebied intensiever in gebruik nemen. Over de afwisselende structuur van zeearmen, 
slenken, kwelderwallen en kweldervlakten, ontwikkelde zich een even afwisselende nederzettingsstructuur 
met bochtige dijken, wegen en paden, een intensieve waterwegenstructuur, veelsoortige verkavelingsvormen 
en een divers bebouwingspatroon van steden en terpdorpen met plaatselijk langgerekte streek- en dijkdorpen. 
Het gebied kreeg een belangrijke landbouwfunctie (melkveehouderij, akkerbouw/tuinbouw). Het kleigebied is 
vanouds van belang voor overwinterende ganzen en plaatselijk voor weidevogels. Door het ontbreken van 
een sterk centraal gezag in Fryslân is er een verspreid patroon van steden en dorpen ontstaan met steden als 
Leeuwarden, Harlingen, Franeker, Bolsward en Dokkum. Recenter zijn grootschalige elementen toegevoegd 
zoals spoorlijnen, auto(snel)wegen, grotere kanalen, planmatige uitbreidingen van steden en dorpen en 
moderne agrarische bedrijven waaronder plaatselijk ook kassen. Soms voortbordurend op oorspronkelijke 
kenmerken, soms als autonome structuren met nieuwe eigentijdse kwaliteiten. 
  
Deze wisselwerking tussen natuurlijke elementen en ontginning/inrichting heeft in het kleigebied een aantal 
verschillende landschapstypen opgeleverd. Deze landschapstypen hebben echter een duidelijke onderlinge 
samenhang: met de moderne toevoegingen en nieuwe kwaliteiten, vertellen ze nog steeds het verhaal van het 
wassende en beteugelde zeewater dat nu op sommige plekken als zilt grondwater naar boven komt, en al 
FIETSEND door dit overwegend grootschalige open landbouwgebied is daarvan nog steeds een duidelijke 
voorstelling te maken. 
 

 

Het laagveengebied is gevormd door het veen dat zo’n 10.000 jaar geleden door het stijgende 
grondwater in de slecht ontwaterde gebieden begon te groeien. De bewoners zijn de veengebieden vanaf de 
Middeleeuwen gaan ontwateren om over bruikbaar land te beschikken. De ingebruikname geschiedde in 
eerste instantie vanuit de grotere natuurlijke wateren en de benedenlopen van de beken. Later werd in grote 
delen, onder invloed van de stijgende vraag naar turf, veen gewonnen. Dit gebeurde door schuin en haaks op 
de ontginningsassen rechte vaarten en kanalen te graven, veenpolders te maken en zo het veen hieruit te 
halen. Langs de vaarten groeiden streekdorpen. Op kruisingen van watergangen en aan het begin van 
verschillende kanalenstelsels groeiden grotere plaatsen als Heerenveen en Gorredijk, op de grens met het 
hoogveengebied. De ontgonnen veengebieden zijn daarna vooral ingericht voor en in gebruik genomen door 
de landbouw, voornamelijk door de melkveehouderij. De Middeleeuwse opstrekkende verkaveling vormt 
hiervoor nog steeds de basis. Er zijn verschillende typen laagveengebieden te onderscheiden: de 
veenweidegebieden (voormalige hooilandgebieden en stroomgebieden langs beken), restveengebieden van 
de uitgeveende veenpolders en de veenderijen (uitgeveende petgaten, nu vaak moerasgebieden). De 
landbouw heeft zich sterk ontwikkeld in het veengebied, maar heeft te maken met de gevolgen van 
bodemdaling en een voortdurende aanpassing van de infrastructuur en de waterhuishouding. Enkele 
veenplassen en petgatengebieden hebben een natuurfunctie gekregen. Hier zijn de verschillende 
ontwikkelingsstadia van het veen nog zichtbaar. Zowel de moerasgebieden als de agrarische 
graslandgebieden zijn vanouds van belang voor ganzen en weidevogels. Net als in het kleigebied zijn recent 
grootschalige elementen toegevoegd: het laagveengebied ligt deels in een zone met een hoge ruimtelijke 
dynamiek. In de meeste gevallen vormen deze nieuwe elementen autonome structuren met nieuwe 
eigentijdse kwaliteiten. De belangstelling voor het veen(weide)landschap is toegenomen, gekoppeld aan de 
mogelijkheden voor natuurbeleving, recreatie en wonen in dit waterrijke gebied met een centrale ligging. 
 
De diverse soorten en stadia van veenontginningen hebben in het laagveengebied tot verschillende 
landschapstypen geleid. Deze landschapstypen hebben echter een duidelijke onderlinge samenhang: 
ondanks de moderne toevoegingen, nieuwe kwaliteiten en potenties, vertellen ze nog steeds het verhaal van 
het gevaarlijke veen en de noeste ontginningsarbeid, en al VAREND over de veenvaarten is de herinnering 
hieraan nog levendig voorstelbaar. 
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Het merengebied ligt relatief laag en de meren zijn vooral ontstaan bij inbraken vanuit de zee waarbij 
stukken land zijn weggeslagen en over het veen laagjes klei werden afgezet toen de zee zich weer terugtrok. 
Door erosie en vervening zijn de meren groter geworden. Het merengebied is altijd schaars bewoond 
geweest. Het gebied was ook beperkt ontsloten, meestal vanaf de wat hogere randen met instekende en 
doodlopende miedwegen. Tot aan het begin van de 20e eeuw vormde het water de belangrijkste 
verkeersverbinding via een uitgebreid stelsel van kanalen, mied- en opvaarten. De oorspronkelijke, schaarse 
boerderijen buiten de dorpen lagen meestal op hoogten in het terrein (veenterpen, stroomruggen). Aan de 
noordzijde van het merengebied zijn hemdijken aangelegd om het noordelijk kleigebied tegen overstromingen 
van de Friese boezem te beschermen. Het Lage Midden vormde namelijk tot midden 20e eeuw ‘s winters vaak 
een groot binnenmeer met veel overstroomd land. Enkele slaperdijken zijn aangelegd als secundaire 
waterkering om de lage gronden te beschermen tegen een eventuele doorbraak van de Zuiderzeedijken. 
Geleidelijk aan zijn grote oppervlakten boezemgronden ingepolderd en door de landbouw als grasland in 
gebruik genomen. De landbouw –voornamelijk melkveehouderij– is altijd een belangrijke, beeldbepalende 
gebruiker in het gebied geweest, met z’n koeien langs de waterkant. Ook in dit gebied is door het ontbreken 
van een sterk centraal gezag een verspreid patroon van steden en dorpen ontstaan, met plaatsen als Sneek, 
IJlst, Sloten en Woudsend. De recreatie is sterk tot ontwikkeling gekomen toen het gebied in de 20e eeuw 
beter werd ontsloten en toegankelijk werd gemaakt. Het merengebied is uitgegroeid tot hét watersportgebied 
van Fryslân met alles wat daarbij hoort aan voorzieningen, uitstraling, bedrijvigheid en vertier. Enkele dorpen 
hebben hierdoor een belangrijke nieuwe impuls gekregen. Sneek heeft zich ontwikkeld tot watersportcentrum. 
Andere grootschaliger elementen zijn toegevoegd, maar de invloed daarvan is beperkt gebleven: het gebied 
oogt nog steeds leeg en waterrijk. Veel gebied is natuurgebied met vaak vormen van agrarisch medegebruik. 
In het gebied liggen belangrijke ganzen- en weidevogelgebieden. De belangstelling voor het merengebied is 
onveranderd groot gebleven, gekoppeld aan de mogelijkheden voor recreatie (watersport), natuurbeleving en 
wonen. 
 
Het merengebied vertelt nog steeds het verhaal van de natuurlijke beperkingen en hindernissen die in de loop 
van de tijd belangrijke, te benutten voordelen bleken te zijn, en al ZEILEND door dit weidse waterrijke gebied 
kunnen die voordelen alleen maar beaamd worden.  
 

Gaasterland e.o. bestaat grotendeels uit een complex van keileemruggen en dekzand, met daartussen 
lage delen waar zich veen heeft gevormd en waar bij zeedoorbraken klei is afgezet. Dit gebied herbergt 
zichtbaar de restanten van de voorlaatste ijstijd, toen keileemruggen tot 12 meter hoogte door het landijs 
werden opgestuwd. Dit macroreliëf is uniek in Fryslân en het contrast met de open en lager gelegen 
omringende gebieden geeft hieraan een bijzondere dimensie. Plaatselijk is er uitzicht op het IJsselmeer met 
grootse vergezichten. Hier is nog waarneembaar hoe het land met z’n natuurlijke hoogtes bijna als een eiland 
een buffer kon vormen tegen de Zuiderzee. De kenmerkende kliffen langs de zuidkust van Gaasterland zijn 
hiervan een duidelijk voorbeeld: erosieplekken, waar de zee na het warmer worden van het klimaat de 
keileembulten bereikte en er aan begon te knagen. De bewoning en ontsluiting zijn vooral op de hoger 
gelegen ruggen ontwikkeld, waarbij het centrale plateau vrijwel onbebouwd is gebleven. Op de ruggen en 
langs de flanken daarvan heeft zich voornamelijk lintvormige bebouwing ontwikkeld in de vorm van streek- en 
wegdorpen, sommige met een esdorp-achtige structuur zoals Oudemirdum, Bakhuizen, Hemelum en Sondel. 
Naast wegen en paden hebben ook vaarten en kanalen lange tijd de ontsluiting bepaald. Hier is een relatief 
kleinschalig landschap ontstaan met houtwallen, kleine boselementen, tuunwallen en plaatselijke 
landgoedstructuren. Op de ‘woeste en schrale’ heide- en zandgronden is (eiken) productiebos aangelegd, ook 
om zandverstuivingen tegen te gaan. Het stuwwallengebied wordt omzoomd door open, laaggelegen veen- en 
kleigronden. Aan de zuid- en westzijde van Gaasterland bevinden zich lage polders. Diverse binnendijken en 
slaperdijken getuigen hier van de strijd tegen het water. Op meerdere plaatsen speelde vervening een rol. De 
dorpen zijn relatief kleinschalig gebleven en hebben hun oorspronkelijke karakter redelijk behouden. De 
landbouw –voornamelijk veeteelt, akkerbouw en enige tuinbouw– heeft een belangrijke functie, ook als 
beheerder van het gebied. De landrecreatie is aanzienlijk ontwikkeld tot een schaal die afgestemd is op het 
karakter van het gebied. Balk is uitgegroeid tot een belangrijk regionaal en toeristisch centrum. Andere 
grootschaliger elementen zijn toegevoegd. De bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische karakteristiek 
is echter nog onmiskenbaar aanwezig en de belangstelling daarvoor is onveranderd groot gebleven, 
gekoppeld aan de mogelijkheden voor landrecreatie, natuurbeleving en wonen. 
 
Gaasterland e.o. vertelt nog steeds het verhaal van het opgestuwde keileem en het ziedende zand, en al 
WANDELEND tussen de houtwallen en de hagen op de rustieke hellingen kan hiernaar geluisterd worden. 
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De Noordelijke Wouden zijn gevormd door het dekzand dat tijdens de laatste ijstijd op een basis van 
keileem is afgezet. In deze koude periode ontstonden ook de pingo’s, de latere pingoruïnes. Deze hogere 
zandgronden vormen een onderdeel van het Drents Plateau. De wijze van ontginning en inrichting van het 
gebied vertoont ook overeenkomsten met andere zandgrondgebieden in Drenthe, Overijssel, Gelderland en 
Brabant. De bewoners hoefden minder bang te zijn voor de zee, maar de zee had er ook geen vruchtbare klei 
neergelegd. Zij hadden te maken met schrale zand- en heidegronden, zandverstuivingen en veenvorming in 
de lagere delen en beekdalen. Deze natuurlijke omstandigheden hebben bijgedragen aan een kleinschalig en 
plaatselijk diffuus patroon van ontginning, inrichting en bewoning. Kenmerkend is de opbouw van hogere 
(dekzand)ruggen en lagere, nattere delen, de zogenaamde mieden of hooilanden. Op de hogere delen zijn 
lintachtige bebouwingsreeksen en wegdorpen ontstaan met houtwallen en elzensingels –voor veekering, 
geriefhout en ter bescherming tegen zandverstuiving– dwars op de bebouwingslinten. Rond het 
Bergumermeer hebben zich esachtige structuren met verspreide bebouwingsclusters ontwikkeld. De 
hooilanden vormen de open enclaves binnen dit kleinschalige gebied. Het veen en de woeste heide zijn 
grotendeels verdwenen. In de loop van de tijd is een relatief dichte nederzettingsstructuur ontstaan met 
Drachten als stedelijk centrum en een aantal grotere dorpen. Burgum, Surhuisterveen, Kollum en Buitenpost 
zijn uitgegroeid tot belangrijke regionale centra. Aan de oorspronkelijke fijnmazige structuur zijn verder nieuwe 
grootschaliger elementen toegevoegd zoals naast de reguliere planmatige uitbreidingen van steden en dorpen 
ook een elektriciteitscentrale. Soms voortbordurend op oorspronkelijke kenmerken, soms als autonome 
structuren met nieuwe eigentijdse kwaliteiten. Het kleinschalige woudenlandschap wordt thans erg 
gewaardeerd en heeft in dat opzicht ook recreatieve betekenis, maar levert wel spanning op met een meer 
grootschalige rationele landbouw met voornamelijk veeteelt. De houtwallen zijn in grote delen nog relatief gaaf 
en hebben een duurzamer karakter dan de elzensingels. 
 
De Noordelijke Wouden vertellen nog steeds het verhaal van het schrale boeren onder plaatselijk wisselende 
omstandigheden en al FIETSEND langs houtwallen, elzensingels, hooilanden en pingoruïnes zijn die 
plaatselijke verschillen nu juist erg aangenaam.  

  

Het waddengebied is gevormd door de dynamiek van de zee, waarbij in de lagunes achter 
strandwallen (duincomplexen) zich veen kon ontwikkelen en klei werd afgezet. De zee en de rivieren bleven 
nieuw materiaal aanvoeren waardoor kwelders langs de kusten en zandplaten in de Waddenzee zijn ontstaan. 
Langzaam vormden zich de eilanden, onderhevig aan grillige stromingen van de zee waardoor stukken 
eilanden verdwenen en op andere plaatsen de eilanden weer aangroeiden. Achter de duinen ontstonden 
vruchtbare miedgronden. Het water uit de duinen zocht zich via duinbeken en kreken door de mieden en 
kwelders een weg naar de Waddenzee.  
De eerste dorpen ontstonden op de kwelderwallen, voornamelijk streekdorpen. Er ontwikkelde zich een eigen 
bouwstijl zowel voor de boerderijen als voor de bebouwing in de dorpen. Om verstuiving van duingebieden 
tegen te gaan zijn aanzienlijke delen ervan beplant met dennenbos en helmgras. Kleinschalig 
bouwlandgebruik vond voornamelijk plaats in de binnenduinrandzone, waarvan de landschappelijke kwaliteit 
is afgenomen. In de loop der jaren zijn eendenkooien ingericht en in gebruik genomen. De kwelders aan de 
zuidkant van de eilanden werden geleidelijk ingedijkt. Deze polders werden voor meer grootschalige landbouw 
(veeteelt) en met een meer rationele inrichting in gebruik genomen. In de luwte van stuifdijken zijn aan de 
oostzijde van de eilanden uitgestrekte nieuwe kwelders ontstaan. In de meeste dorpen heeft woningbouw 
plaatsgevonden in de vorm van geconcentreerde wijkjes grenzend aan de bestaande dorpsbebouwing. In de 
afgelopen decennia zijn recreatie en toerisme sterk tot ontwikkeling gekomen en deze sector vormt thans de 
belangrijkste bestaansgrond op de eilanden. In de binnenduinranden, bij de dorpen en plaatselijk 
geconcentreerd in de duinen zijn recreatiecomplexen aangelegd. Ook bij de strandovergangen en de 
aanlandingspunten van de veerboten zijn bebouwingsconcentraties ontstaan. Basisvoorwaarde van recreatie 
en toerisme zijn de belangrijke waarden van natuur en landschap die op de eilanden van prioritaire betekenis 
zijn, verbonden aan duinen, kwelders, slenken, strand, bossen, poldergebieden en binnenduinrand.  
Kenmerkend aan de waddeneilanden is dat op een relatief kleine oppervlakte een grote verscheidenheid aan 
landschapstypen, biotopen, en ecologische waarden aanwezig is met een grote onderlinge samenhang. De 
laatste twee decennia is aan een meer dynamisch beheer invulling gegeven, o.a.het dynamisch kustbeheer 
maar ook  door de transformatie van delen naaldbos naar meer gemengd of loofbos. 
 
Vlieland 
Specifiek voor Vlieland is het ontbreken van landbouwpolders. Het enige dorp Oost Vlieland ligt als een 
compacte langgerekte kern dicht achter de Waddenzeedijk. Door de aanleg van stuifdijken om een dreigende 
zee-inbraak te voorkomen, zijn vier grote (natuur)polders, de Kroonpolders, en enkele kleinere stuifpolders 
ontstaan die weelderig begroeid zijn geraakt. Op Vlieland ontbreekt de binnenduinrand nagenoeg geheel; de 
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doorgaande binnenduinrandweg grenst direct aan het wad. De Vliehors in het westen vormt een kenmerkende 
oneindige zandplaat. 
 
Terschelling 
Opvallend is de lintvormige oost-west gerichte structuur van kernen. In de vrijwel onbebouwde polders worden 
enkele licht reliëfrijke gronden aangetroffen (slenk/ kwelderrestanten). Ten zuiden van Oosterend ligt een 
stinswier en de Stryperpolder herinnert aan de laatste aandijking. De binnenduinrand is op Terschelling het 
meest uitgesproken: een patroon van elzensingels, kleine boselementen, enkele slenken en kleinschalig 
grondgebruik. Bijzonder is verder het  ligging van West-Terschelling direct aan het wad en haven omzoomd 
door naaldbos dat als donker bos boven het dorp aan de ruime baai markant uittoornt.  
      
Ameland 
Vooral op Ameland is de oorspronkelijke opbouw van de dorpsgebieden (dorpseilanden) met bouwlandjes, 
wallen, miedgronden en mieddijkjes nog herkenbaar, vooral in de omgeving van Nes. De dorpen hebben vaak 
esdorp-achtige kenmerken. Opvallend is de ruimtelijke scheiding tussen de eilandkernen, overwegend door 
open gebieden. Deze structuur is echter aan nivellering onderhevig door intensivering en schaalvergroting, 
vooral binnen de recreatiesector. In de polder is ten gevolge van de ruilverkaveling een kenmerkend patroon 
van verspreid staande boerderijen ontstaan. Restanten van de kwelders of de natuurlijke watertjes die 
duinwater afvoerden, zijn plaatselijk nog in microreliëf of het slotenpatroon herkenbaar. 
 
Schiermonnikoog 
De enige polder van het eiland, de Banckspolder, is sterk rationeel ingericht met één centrale ontsluitingsas 
met hierlangs enkele boerderijen. Het dorp Schiermonnikoog heeft het karakter van een monumentaal 
streekdorp met wat enkele concentraties van nieuwbouw en verblijfsrecreatie. Het eiland heeft verder een 
overwegend natuurlijk karakter en de schaal van de recreatie is daarop afgestemd.  
  
De waddeneilanden vertellen nog steeds het verhaal van wandelende zandplaten, opstuivende en afkalvende 
duinen, springende getijden en juttende strandlopers, en al LEUNEND over de reling van de veerboot met het 
gekrijs van meeuwen in de nek is dat verhaal nog steeds zilt en puur op te snuiven.  

 

  

Het bekengebied of zuidelijke wouden is gevormd door het dekzand dat tijdens de laatste 
ijstijd op een basis van keileem is afgezet. Deze hogere zandgronden vormen een onderdeel van het naar het 
westen afhellende Drents keileemplateau. Toen het klimaat warmer werd stroomden door de brede ondiepe 
dalen riviertjes als de Linde, de Tjonger en de Boorne (Koningsdiep) naar het westen. Door het stagneren van 
de afwatering heeft op grote schaal veenvorming plaatsgevonden. De eerste bewoners vestigden zich op de 
veengronden nabij de riviertjes. Door vernatting en maaivelddaling ontstonden er hooilanden en schoven de 
dorpen de drogere zandruggen op waar ze zich later zijwaarts uitbreidden (wegdorpen). Bij de bovenloop van 
de Tjonger en de Linde hebben zich esdorpachtige karakteristieken ontwikkeld rond de hoge en droge 
zandkoppen, vergelijkbaar met de escomplexen in de Noordelijke Wouden; het Friese essenlandschap is een 
voor Fryslân uniek landschapstype, maar onderhevig aan nivellering. Intensieve (over)begrazing van 
heidegronden leidde tot zandverstuivingen die beteugeld werden door bosaanplant (rond Appelscha, 
Bakkeveen, Beetsterzwaag). Veencompagnieën zijn het hoogveen systematisch gaan ontginnen, waarbij de 
vervening in Weststelingwerf een kleinschaliger omvang had. Daarvoor werden vaarten aangelegd met haaks 
daarop de veenwijken. Langs de vaarten ontstonden vaartdorpen. Op de kruisingen van de waterlopen 
groeiden grotere plaatsen als Heerenveen, Gorredijk en Drachten. Deze zijn doorgegroeid tot belangrijke 
woon- werk- en voorzieningenconcentraties in het gebied. Het Fochteloërveen is het laatste stuk levend 
hoogveen in Fryslân. Direct ten zuiden hiervan kwam de laatste veenkolonie tot ontwikkeling: Ravenswoud. 
Na de verveningen zijn op grote schaal de ontgonnen gronden voor de landbouw ingericht, met verschillen in 
schaal. Bij Oranjewoud en Beetsterzwaag zijn landgoederen aangelegd met hun kenmerkende rationele 
opbouw van park, lanen, bos met weilanden, overtuinen, open en gesloten enclaves en zichtassen.  
De opbouw en aanblik van het gebied verschillen van de Noordelijke Wouden. Er zijn meer bossen en woeste 
gronden, terwijl er minder houtwallen/ houtsingels zijn. Opvallend zijn de langgerekte, van noordoost naar 
zuidwest lopende zandruggen met bebouwingslinten en dorpen, met parallel daaraan de brede, relatief open 
beekdalen van Koningsdiep, Tjonger en Linde met hun opstrekkende strokenverkaveling haaks hierop. De 
benedenlopen monden uit in de open veenpolders. Delen van de riviertjes zijn gekanaliseerd. 
 
Aan deze structuur zijn nieuwe elementen met nieuwe kwaliteiten toegevoegd die samenhangen met de 
relatief grote ruimtelijke dynamiek in dit zuidelijke deel van Fryslân: nieuwe grootschalige infrastructuur, 
aanzienlijke stads- en dorpsuitbreidingen bij Heerenveen, Drachten, Gorredijk, Oosterwolde, Wolvega, en  
recreatieve voorzieningen bij o.a. Appelscha en Bakkeveen. Deze verstedelijkingsconcentraties manifesteren 
zich vooral aan de randen van het gebied, waardoor grote delen nog hun oorspronkelijke karakter hebben. 
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Deze karakteristiek wordt thans erg gewaardeerd, om er te wonen, te werken en te recreëren. De ruimtedruk 
in het gebied is daardoor relatief hoog. Desondanks worden er nog steeds- deels in het Stellingwerfs- 
verhalen verteld over meanderende rivieren en de beteugeling van woeste zand- en veengronden, en 
RIJDEND in een huifkar over statige lanen en hobbelende zandpaden wordt die afwisseling van natuurlijke en 
cultuurhistorische dynamiek als een waardevol goed ervaren.  
 

  

Het IJsselmeer, de voormalige Zuiderzee, vindt z’n oorsprong rond het begin van de jaartelling toen een 
open verbinding tussen het Flevomeer en de Noordzee tot stand kwam. In de loop van de eeuwen nam het 
water via het geulencomplex bezit van het land waardoor de Zuiderzee werd gevormd. De invloed van de zee 
leidde tot erosie en aanslibbing langs de kustlijn: zo erodeerde de zee de keileemruggen van Gaasterland en 
elders werd materiaal afgezet en ontstonden strandwallen. Door aanslibbing en indijking ontstonden grotere 
buitendijkse voorlanden en polders, die nu een belangrijke natuurfunctie hebben met vormen van agrarisch 
medegebruik. De zee werd beteugeld in 1932, na voltooiing van de Afsluitdijk, waarmee de Zuiderzee werd 
afgesloten van de Waddenzee en de Noordzee, en het IJsselmeer ontstond. Eb en vloed verdwenen en 
vooral langs de Friese kust vormden zich overgangen van hogere gronden via moerassen naar ondiepe 
oeverzones. Tien jaar na de voltooiing van de Afsluitdijk is de Noordoostpolder drooggelegd.  
Langs de Zuiderzee zijn handels- en vissersplaatsen tot ontwikkeling gekomen. Voormalige Zuiderzeestadjes 
als Stavoren, Hindeloopen en Workum getuigen van een rijke en bedrijvige historie en hebben nu ook een 
belangrijke (vaar)recreatieve functie. Hindeloopen en Stavoren vormen van oudsher met hun vooruit 
geschoven posities markante oriëntatiepunten langs de kust. Lemmer en Makkum hebben vooral de 
afgelopen decennia een dynamische ontwikkeling gekend, met buitendijkse stedelijke ontwikkelingen. 
Makkum is, naast van oudsher een haven- en vissersplaats, het centrum van de aardewerkindustrie. 
Vervolgens hebben de scheepsbouw en recreatieve functies een belangrijke invloed gekregen op de 
ruimtelijke uitstraling en ordening van Makkum. Lemmer is van vissersplaats veranderd in een belangrijke 
kern voor watersport, watergebonden bedrijvigheid en doorgang van de beroepsvaart, met een bijpassend 
havenfront. Het Woudagemaal bij Lemmer, gebouwd in 1935 voor de afwatering van de Friese boezem, staat 
op de Werelderfgoedlijst. Sinds de inpoldering van de kwelders bij Workum is de relatie tussen Workum en 
het IJsselmeer afgenomen. De relatie is nog wel aanwezig bij de buitendijkse recreatieve functies aan de 
zuidwestzijde van Workum.  
Het IJsselmeer is een belangrijk natuurgebied, vooral voor vogels, en heeft de Europese status van 
Vogelrichtlijngebied. Er is echter altijd sprake geweest van een passende combinatie van meerdere functies 
zoals natuur, scheepvaart en visserij, vaar- en oeverrecreatie, waterhuishouding, en zandwinning. Ook 
vormen water en oevers in combinatie met harde wind het decor voor verschillende windsporten. Hierdoor 
kent het IJsselmeer historisch gezien een multifunctioneel gebruik.  
 
Het IJsselmeergebied is een weids waterrijk gebied met vergezichten en oriëntatiepunten, een 
aaneengesloten reeks van niet al te hoge waterkeringen, afgewisseld door waardevolle stedelijke 
waterfronten, restanten van oude zeeweringen en gradaties in vergezichten op het achterland, al dan niet 
voorzien van de dynamiek van draaiende moderne windmolens. Opvallende contrasten zijn er tussen de 
strakke begrenzing van de Afsluitdijk en de Noordoostpolder, en de meer glooiende en afwisselende Friese 
kustlijn, tussen de groene dijken en de met bossen bedekte klifkusten van Gaasterland, maar ook tussen de 
dynamiek bij levendige kustplaatsen en enkele verspreide recreatieve concentratiepunten, en de rust en 
natuurbeleving daarbuiten. Bijzonder voor Fryslân zijn de aandijkingen, jonge kwelders en zandplaten/ nieuwe 
natuureilanden met hun uitgestrekte voorlanden en ondiepten.  
 
Bij dit karakteristieke en altijd dynamische grensvlak van land en water hoort een even eigenzinnige ballade, 
en ZWEVEND in een luchtballon langs de kustlijn is de melodie daarvan hoorbaar boven het fluiten van de 
wind. 
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2.8 CULTUURHISTORIE 

2.8.1 Inleiding 
 

Fryslân heeft een rijke cultuurhistorie. Zowel in landschappen als in steden en dorpen kent onze 
provincie een grote variatie aan cultuurhistorische objecten en structuren. De overgangen van 
de hogere zandgronden naar de lagere veengebieden en de zeekleigebieden enerzijds en de 
eilanden in de zoute delta anderzijds, vormen de basis voor de bewoningsgeschiedenis van 
Fryslân. Ondanks de vele ingrepen in het verleden zijn de verschillende ontwikkelingsstadia 
vaak nog goed herkenbaar. Deze rijke erfenis vormt een belangrijk onderdeel van de ruimtelijke 
kwaliteit  en de culturele identiteit van onze provincie. Niet alleen voor de inwoners van Fryslân 
zelf, ook tot ver buiten de provinciegrenzen zijn de kwaliteiten bekend. Met name de verschei-
denheid aan historische steden en dorpen is ook voor het cultuurtoerisme van belang. Een 
opvallend cultuurhistorisch object is het Woudagemaal: deze is als nog functionerend stoom-
gemaal op de Werelderfgoedlijst geplaatst. 
 
De laatste jaren hebben we de cultuurhistorische kenmerken in Fryslân geïnventariseerd en op 
een digitaal raadpleegbare cultuurhistorische kaart (CHK) gezet. Op de CHK staan gebouwde 
monumenten, historische buitenplaatsen, beschermde stads- en dorpsgezichten, historisch 
geografische elementen, archeologische terreinen en monumenten en enige aardkundige ele-
menten. De inventarisatie laat zien dat er vele verbanden zijn te leggen tussen aardkunde, 
archeologie en monumentale bouwkunst. Oude tramlijnen, stationnetjes, jaag- en trekpaden, 
kerkenpaden, sluizen, molens, kaden en historische dijken leveren belangrijke puzzelstukjes om 
de gehele oorspronkelijke structuren en verbanden te kunnen zien. 
 
De bijna 4000 gebouwde monumenten zijn gewaardeerd en onderscheiden in oude en jonge 
rijksmonumenten. Daarnaast zijn gebouwde monumenten maar ook bijzondere gebieden aan-
gemerkt die wij van provinciaal belang achten. Op grond van de Monumentenwet zijn in Fryslân 
ruim 50 waardevolle, beschermde stads- en dorpsgezichten aangewezen. Dit zijn grotere ver-
banden van bebouwing, beplantingen en vaarten, die in hun onderlinge samenhang een waar-
devol ruimtelijk beeld opleveren dat bescherming verdient. Ook voor meer landelijke gebieden 
als Oranjewoud, de Bildtdijken en het hoogveenontginningsgebied Ravenswoud wordt een 
procedure voor aanwijzing als beschermd gezicht gevolgd.  
Archeologie heeft betrekking op de cultuurhistorie in de bodem. Achtergebleven gebruiksvoor-
werpen, resten van gebouwen, afval, gegraven kuilen, sloten en opgeworpen bodemlagen be-
horen tot het archeologische bodemarchief. Ook deze elementen zeggen veel over de ontwikke-
lingsgeschiedenis van een gebied. In de afgelopen decennia is veel van het archeologische 
bodemarchief verdwenen. Daarom hebben wij de archeologische bescherming via de Friese 
Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) versneld ontwikkeld en loopt de waardering 
en bescherming van archeologische waarden vooruit op andere delen van de CHK. Een extra 
reden voor deze versnelling is de inwerkingtreding van het Europese Verdrag van Malta in 
1992, waarmee ook Nederland verplicht is tot een zorgvuldig beheer van het archeologische 
bodemarchief. Dit Verdrag stelt archeologische waarden als onvervangbaar onderdeel van het 
culturele erfgoed en geeft aan dat deze waarden ontzien worden bij de ontwikkeling en besluit-
vorming van ruimtelijke plannen. Mocht na afweging van betrokken belangen verstoring van het 
bodemarchief noodzakelijk zijn, dan is de initiatiefnemer van de verstoring verplicht de kosten 
van het onderzoek te dragen. Het Verdrag van Malta wordt in de nieuwe Monumentenwet op-
genomen. 
   
Wij hebben milieubeschermingsgebieden in de provinciale milieuverordening (PMP) opgeno-
men. Vanwege de geconstateerde bijzondere waarden zijn voor cultuurhistorie en aardkunde 
enkele ‘milieubeschermingsgebieden met specifieke waarden’ onderscheiden, zie kaart 10. Het 
betreft onder meer de kwelderwallen en de Pingjumer Halsband (Marnemonding) in Noordwest-
Fryslân, de stuwwallen en klifkusten van Gaasterland, het petgatengebied De Deelen, de stuif-
zanden van de Kale en de Bakkeveenster Duinen, het houtwallen- en pingoruïnegebied in de 
Noordelijke Friese Wouden, de Waddeneilanden, het Lauwersmeer en het Noorderleegh. 
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2.8.2 Behoud door ontwikkeling 
 

Wij streven ernaar om de belangrijke cultuurhistorische kwaliteiten en waarden 
in onze provincie in stand te houden en waar mogelijk verder te ontwikkelen. 
Hiermee bereiken we het volgende: 
• we leveren een bijdrage aan de herkenbaarheid van de ontwikkelingsge-

schiedenis van de verschillende delen van Fryslân;  

• we benutten cultuurhistorie als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen en 
als kernkwaliteit voor nieuwe sociaal-economische impulsen waaronder cul-
tuurtoerisme; 

• we stimuleren de instandhouding en ontwikkeling van belangrijke cultuurhis-
torische waarden als wezenlijk onderdeel van de ruimtelijke kwaliteit en van 
het identiteitsgevoel van de inwoners van Fryslân. 

 
De verantwoordelijkheid voor cultuurhistorische, aardkundige en archeologische waar-
den hebben wij in 2004 verankerd in de Nota Erfgoed. Wij gaan daarbij uit van “behoud 
door ontwikkeling”. Onze bemoeienis met cultuurhistorie is een dynamisch proces: het 
gebruik en de inrichting van de ruimte verandert in de loop van de tijd. Wij beschouwen 
het als een uitdaging om nieuwe ontwikkelingen zodanig in te passen, dat recht wordt 
gedaan aan onze cultuurhistorische erfenis. Zoals in de loop der eeuwen nieuwe land-
schappen zijn ontstaan, zo worden ook in het heden eigentijdse landschappen vorm-
gegeven waarmee onze tijdsbeelden aan gebieden worden toegevoegd. Het is onze 
ambitie hierbij (ruimtelijke) kwaliteit toe te voegen. Zo wordt verantwoord gewerkt aan 
de cultuurhistorie van de toekomst. 

 

Cultuurhistorische waardering 

Wij zullen de geïnventariseerde elementen en structuren op de CHK voor 2009 
waarderen. In een streekplanuitwerking bepalen wij de beleidsmatige betekenis 
van de waardering. De basisbenadering hierbij is dat: 
• wettelijke monumenten beschermd worden; 

• bij overige elementen en structuren een onderscheid wordt gemaakt tussen 
‘van provinciaal belang’ en ‘van lokaal belang’, en wordt aangegeven hoe 
daarmee bij planvorming en toetsing rekening te houden; 

• alle geïnventariseerde elementen en structuren goed (digitaal) ontsloten zijn. 
 
Tot de waardering van de CHK heeft plaatsgevonden gebruiken wij de CHK zelf 
als informatiebron voor de beoordeling van plannen. Wij verzoeken gemeenten 
en initiatiefnemers om vooruitlopend op de waardering rekening te houden met 
de op de CHK aangegeven elementen en structuren. Dit betekent dat er voor 
ruimtelijke plannen een analyse van de cultuurhistorische gegevens heeft 
plaatsgevonden waarbij in de afwegingen gemotiveerd wordt hoe hiermee is 
omgegaan.  
 
Veel cultuurhistorische elementen en structuren –waaronder ook historisch geografi-
sche elementen en structuren– zijn de laatste decennia als waardevol aangemerkt en 
hebben op grond daarvan al een (zekere) bescherming gekregen. Wij hebben gecon-
stateerd dat een aanzienlijk aantal elementen en structuren nog niet gewaardeerd is. 
Sommige vanzelfsprekende elementen, zoals historische dijken, hebben nog geen 
(planologische) bescherming. 
Bij de aanstaande waardering zullen wij vooral letten op de onderlinge samenhang 
vanuit diverse aspecten, zoals stedenbouw, architectuur, historische geografie, aard-
kunde en archeologie. Wij voeren het waarderingsproces in overleg met gemeenten en 
andere belanghebbenden uit, zodat wederzijds duidelijk is waarop de waardering ge-
baseerd is en op welke manier de daarbij gewenste bescherming gerealiseerd wordt. 
Wij benadrukken dat een provinciale waardering niet betekent dat lokale cultuurhistori-
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sche elementen onbelangrijk zijn. Iets wat van lokaal belang is, kan ter plekke veel be-
tekenis hebben.  

 

Monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten 

Wij stimuleren passend hergebruik van monumenten. Wij zijn van mening dat 
zowel volledige restauratie als het creatief omgaan met bouwkundige historische 
gegevens veelal leiden tot kwalitatief goede resultaten.  
 
Een voorbeeld hiervan is dat vooral grote agrarische gebouwen de komende jaren vrij-
komen. Om deze “kathedralen in het Friese landschap” als beeldbepalende elementen 
en historische getuigenissen te behouden zal veel creativiteit nodig zijn. Zie hoofdstuk 
2.2. Ook een passend (her)gebruik van historische buitenplaatsen is van belang om de 
cultuurhistorische betekenis daarvan te behouden, naast vastlegging en bescherming 
van de essentiële kenmerken van de historische buitenplaatsen. Deze essentiële ken-
merken zullen wij meenemen bij de waardering van de CHK met de bijbehorende 
streekplanuitwerking. 
 
Voor de beschermde stads- en dorpsgezichten is vastlegging van essentiële 
kenmerken van belang. Ruimtelijke aanpassingen in veranderende omstandig-
heden en behoeften zijn mogelijk wanneer dit met respect gebeurt. Wij gaan er 
van uit dat er een expliciete afweging plaatsvindt tussen de sociaal-economische 
vitaliteit van steden en dorpen en het behoud van de historische kenmerken van 
de beschermde gezichten. Wij ondersteunen initiatieven waarbij de invloed van re-
clame-uitingen in beschermde stads- en dorpsgezichten geminimaliseerd wordt. Dit 
vergroot de belevingswaarde van deze historische steden en dorpen, wat ook in het 
belang van het cultuurtoerisme is. 

 

Archeologie 

Met de verplichting van een archeologische paragraaf in ruimtelijke plannen 
waarborgen wij dat gemeenten in de belangenafweging aandacht schenken aan 
archeologie. Wij verwachten van gemeenten dat zij archeologisch beleid met bij-
behorende instrumenten ontwikkelen. Voor de vastgestelde archeologische ter-
reinen is de bescherming van de Monumentenwet van toepassing. Daarnaast 
wordt verwacht dat hiervoor de bijbehorende planologische bescherming in 
plannen wordt opgenomen. 
 
Wij hebben met de FAMKE een belangrijk instrument voor de uitvoering van het pro-
vinciale archeologiebeleid in handen. Door hiermee gemeenten en initiatiefnemers zo 
goed mogelijk van archeologische informatie te voorzien, worden archeologische 
waarden volwaardig meegenomen bij de voorbereiding en afweging van ruimtelijke 
plannen. Dit komt uiteindelijk ook de doelmatigheid van bouw- en planprocessen ten 
goede.  
 
FAMKE bestaat uit twee provinciedekkende digitale advieskaarten met voor verschil-
lende tijdvakken de verwachtingswaarden en vastgestelde archeologische waarden. 
Voor een groot aantal gemeenten is nauwkeurig aan te geven waar wel en waar niet of 
nauwelijks archeologische waarden te verwachten zijn. Naast de bekende archeologi-
sche terreinen hebben wij aangegeven of en bij welke bodemingrepen welk soort on-
derzoek noodzakelijk is. 
 
De ‘milieubeschermingsgebieden met specifieke waarden’ die wij in het Provinciaal Mi-
lieubeleidsplan (PMP) hebben opgenomen (zie kaart 10 ‘Milieubeschermingsgebie-
den’), bevatten ook archeologische (antropogene) waarden. Wij gaan deze op grond 
van de FAMKE en de CHK actualiseren. Wij zullen op termijn de begrenzing van de 
bestaande ‘milieubeschermingsgebieden met specifieke waarden’ in het PMP herzien. 
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Aardkundige waarden 

Wij vragen specifiek aandacht voor aardkundige elementen, die als ‘milieubescher-
mingsgebieden met specifieke waarden’ in het PMP zijn opgenomen en die een abioti-
sche en/of antropogene waarde hebben. Sommige van deze aardkundige elementen 
zijn niet of nauwelijks beschermd. Wij verzoeken gemeenten om de waarden van deze 
elementen te betrekken in de planologische afweging door zonodig adequate be-
schermingsmaatregelen op te nemen. 
 
Bij de actualisatie van de CHK (her)inventariseren wij de aardkundige en geomorfolo-
gische waarden nauwkeuriger dan voorheen. Waar nodig worden de ‘milieubescher-
mingsgebieden met specifieke waarden’ voor dit onderdeel aangepast. Wij geven de 
beschermingsregimes die hiervoor wenselijk zijn meer gebiedsspecifiek aan. Voorlopig 
adviseren wij gemeenten voor aardkundige informatie ook de 1e laag van de CHK te 
raadplegen, aanvullend op de vigerende ‘milieubeschermingsgebieden met specifieke 
waarden’ uit het PMP.  
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2.9 NATUUR 

2.9.1 Inleiding  

 
Fryslân is rijk aan natuur: de hoger gelegen heide- en hoogveengebieden, verschillende 
beekdalen, meren, laagveenmoerassen, vogelrijke open kleigebieden, veenweidegebieden, 
bossen, houtwallen, elzensingelgebieden en een zoute waddendelta, inclusief eilanden. 
Bekende grote natuurgebieden van internationale betekenis zijn de vier Nationale Parken de 
Alde Feanen, Schiermonnikoog, het Drents-Friese Wold en het Lauwersmeer, maar ook het 
Fochteloërveen, de meren en het Waddengebied. Daarnaast komen er vele kleinere 
natuurgebieden verspreid over de provincie voor.  
 
In de provincie komen verscheidene planten- en diersoorten voor. Voor de inheemse soorten 
geldt op grond van de Flora- en Faunawet een algemene zorgplicht bij planologische 
afwegingen.  
 
Ecologische hoofdstructuur 
 
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van met elkaar samenhangende 
natuurgebieden met belangrijke (inter)nationale natuurwaarden. De EHS vormt de ruggengraat 
voor de ontwikkeling van natuur in de provincie. In vrijwel geheel Fryslân is inmiddels binnen de 
oorspronkelijke zoekgebieden voor de EHS (bruto EHS), de feitelijke EHS begrensd en 
teruggebracht tot de werkelijke omvang (netto EHS). 
 
In Gaasterland is nog niet alle EHS concreet begrensd. Hier wordt tot 2018 op basis van 
gemaakte afspraken en een puntensysteem experimentele invulling gegeven aan de EHS. 
Daarnaast zijn recent in overeenstemming met belanghebbenden kleine correcties van de EHS-
begrenzing toegepast. 
 
Wij hebben de te bereiken natuurdoelen voor de verschillende onderdelen van de EHS bepaald 
en neergelegd in de Nota Natuurbeheer en de verschillende natuur- of beheergebiedsplannen.  
 
Ecologische verbindingszones (EVZ’s) verbinden de grotere natuurgebieden van de EHS met 
elkaar. Van deze EVZ’s wordt een groot deel nog gerealiseerd. Hiervan is de zogenaamde 
robuuste natte verbinding een belangrijk onderdeel. Dit stelsel van natte natuurgebieden loopt 
door heel Nederland, van Zeeland door Fryslân naar Groningen. Voor Fryslân valt deze natte 
verbinding grotendeels samen met de huidige EHS. De robuuste natte verbinding is voor de 
dieren die hiervan gebruik moeten maken nog niet compleet. 
 
Delen van de EHS zijn extra beschermd omdat ze voor bepaalde dier- en plantensoorten en/of 
habitats van (inter)nationaal belang zijn. Hiervoor zijn in Europees verband de Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden (VHR-gebieden) aangewezen dan wel voorgedragen. Daarnaast vallen 
delen van de EHS onder de Natuurbeschermingswet (NB-wet). Deze speciale 
beschermingszones (SBZ’s) staan aangegeven op kaart 12 ‘Speciale beschermingszones’. Een 
eerste signalering van de kwetsbaarheid van deze gebieden is aangegeven op onze website, 
onder Digitale Natuur Atlas (DNA). 
 
De Waddenzee, delen van de IJsselmeerkust, het Lauwersmeergebied, de Alde Feanen, De 
Deelen, het Fochteloërveen en Schiermonnikoog zijn aangewezen als stiltegebied in de 
Provinciale Milieuverordening (kaart 10 ‘Milieubeschermingsgebieden’).   
 
Natuurwaarden buiten de ecologische hoofdstructuur 
 
Buiten de EHS komt natuur voor in vele verspreide kleinere natuurgebieden en als medegebruik 
van het agrarisch gebied. Zo zijn de open weidegebieden belangrijk voor ganzen en 
weidevogels. Landschapselementen als houtwallen, elzensingels, sloten, slenken en dobben 
vormen belangrijke natuurelementen buiten de EHS en zorgen voor de ‘groene en blauwe 
dooradering’ van het landelijk gebied. 
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Fryslân is met circa 150.000 ha aan weidegronden vanouds belangrijk voor het voortbestaan van 
weidevogels. Zo broedt 30% van de West-Europese grutto’s in Fryslân. Daarmee hebben wij 
een (inter)nationale verantwoordelijkheid voor instandhouding van deze weidevogelsoort(en). De 
weidevogelstand gaat door schaalvergroting en intensivering van de landbouw, door verlies aan 
openheid en rust en door predatie verder achteruit. Dit is zelfs in natuurgebieden het geval. 
Daarom is aangepast agrarisch beheer, waarbij rekening wordt gehouden met het broeden en 
foerageren van weidevogels, belangrijk voor een goede weidevogelstand. 
 
Landbouwgronden zijn ook voor het foerageren van ganzen belangrijk. Rond de bekende 
slaapplaatsen, voornamelijk gelegen in internationaal belangrijke natuurgebieden, zijn 
ganzenfoerageergebieden ingesteld, waarvoor boeren een financiële vergoeding krijgen. De 
opvang van ganzen wordt in deze gebieden veelal gecombineerd met een normale landbouw.  

 
 

2.9.2 Behoud en ontwikkeling van natuurlijke waarden 

 
Wij streven naar goede ruimtelijke condities voor instandhouding en 
ontwikkeling van de belangrijke natuurlijke kwaliteiten en waarden in Fryslân 
waardoor: 

• een bijdrage wordt geleverd aan behoud van de biodiversiteit door de 
bescherming en ontwikkeling van ecosystemen; 

• de condities voor het voortbestaan van de inheemse flora en fauna en van 
natuurlijke levensgemeenschappen worden verbeterd; 

• de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van Fryslân worden versterkt.  
 

Door de specifieke ligging van Fryslân hebben wij een bijzondere verantwoordelijkheid 
voor natuurwaarden die gebonden zijn aan de kust (Noordzee, Waddenzee, IJssel-
meer en Lauwersmeer), natuurwaarden gebonden aan water, moeras, heide en hoog-
veen, en weidevogels en trekvogels. Naast de goede ruimtelijke condities is het ook 
van belang dat de natuurgebieden een gewenste milieukwaliteit bereiken door de inzet 
van ons water-, milieu- en landschapbeleid. 
Voor natuurgebieden zijn en worden beheers- en inrichtingsplannen opgesteld. Zo 
zullen voor de VHR-gebieden voor 2010 wettelijk verplichte beheerplannen worden 
opgesteld. Daarnaast worden ook voor de Nationale Parken en de NB-wetgebieden  
beheers- en inrichtingsplannen opgesteld. Wij streven naar een goede afstemming van 
deze planvormen; waar mogelijk zetten wij in op integratie van verschillende 
planvormen en op de totstandkoming van één beheers- en inrichtingsplan voor een 
gebied. 

 
Wij vinden het van belang dat natuur bij allerlei ruimtelijke ontwikkelingen 
nadrukkelijk aandacht krijgt, ook de intrinsieke waarde van natuur. In ruimtelijke 
planvorming wordt ‘natuurinclusief’ gewerkt en wordt rekening gehouden met 
het leefgebied van soorten.  
Wij vragen daarnaast vooral aandacht voor het benutten van mogelijkheden van 
functiecombinaties met natuur, ook met het oog op het verhogen van de ruimtelijke 
kwaliteit. Natuur is immers een basiskwaliteit, niet alleen voor andere functies zoals 
recreatie en toerisme, maar ook als vestigingsfactor voor wonen en werken en voor de 
(rust)beleving van omwonenden. 

 
In heel Fryslân bestaat de algemene zorgplicht voor de instandhouding van 
kwetsbare soorten. In ruimtelijke planvorming wordt rekening gehouden met de 
effecten van ingrepen op soorten in en nabij het gebied.  
Wij zullen op provinciaal niveau informatie digitaal beschikbaar stellen over de gevoe-
ligheid van beschermde soorten voor ingrepen en verschillende ruimtelijke ontwikkelin-
gen.  
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2.9.3 Provinciale ecologische hoofdstructuur 

 
Wij zetten in op de realisering, bescherming en ontwikkeling van een duurzame 
ecologische hoofdstructuur (EHS), zoals op kaart 11 aangegeven. We versterken 
de samenhang van de EHS door ecologische verbindingen (EVZ’s), waaronder 
de robuuste natte verbinding. We beschermen de EHS tegen negatieve 
ontwikkelingen van buiten. Zo is instandhouding van de EHS gewaarborgd. We 
stellen ons tot doel om de EHS in 2018 gerealiseerd te hebben. 

 
De begrenzing van de EHS is gebaseerd op natuurgebiedsplannen. 
Wij rekenen tot de EHS het aaneengesloten stelsel van: 

• grotere bestaande bos- en natuurgebieden, inclusief de grote wateren; 

• nieuwe, bij grotere eenheden aansluitende natuurgebieden (natuur- 
ontwikkelingsgebieden en reservaatsgebieden); 

• bij grotere eenheden aansluitende (één-op-één begrensde) beheergebieden; 
• gerealiseerde ecologische verbindingszones, inclusief robuuste natte 

verbinding. 
 

Tot 2018 zal nog ongeveer 7.500 hectare worden aangekocht of zal het particuliere 
beheer van een aanzienlijk deel daarvan op ontwikkeling van natuurwaarden worden 
gericht, ondermeer door de versterkte inzet op particulier natuurbeheer. Voor de 
meeste gronden zijn al afspraken gemaakt in natuurgebiedsplannen. 
 
Wij streven er naar dat de onderdelen van de EHS voldoende groot zijn om negatieve 
effecten van buiten te ondervangen zodat buffering van natuurgebieden niet nodig is. 
Wij zullen in sommige situaties op grond van nationale en Europese regelgeving 
rekening hebben te houden met externe werking rond EHS-gebieden. 

 
Het beleid voor de ecologische verbindingszones (EVZ’s) hebben wij herzien. De 
EVZ’s zijn geactualiseerd. De verbindingszones kunnen afhankelijk van hun functies 
nat of droog van karakter zijn. Voor de uitvoering hebben wij afspraken met het rijk 
gemaakt. De ecologische verbindingszones zullen in 2018 gerealiseerd zijn. Het 
behalen van de gestelde natuurdoelen zal hierbij randvoorwaarde zijn. De nieuwe 
geprojecteerde EVZ’s zoals op kaart aangegeven zijn indicatief van karakter. Dit 
betekent dat er ruimte is om op basis van lokaal maatwerk en in overleg met 
betrokkenen, de meest optimale ligging van een EVZ ter plaatse te bepalen. 
Realisering van de EVZ’s geschiedt op basis van vrijwilligheid. Nadat een EVZ is 
gerealiseerd behoort de EVZ tot de EHS met de bijbehorende bescherming. 
 
De realisatie van de robuuste natte verbinding vindt plaats binnen de bestaande 
EHS-afspraken. Hieraan geven wij werkende weg op vrijwillige basis invulling 
door zoveel mogelijk mee te liften met andere projecten.  
De realisatie van de robuuste natte verbinding stellen wij daarmee afhankelijk van de 
toekenning van de rijksbijdrage. Bij realisering zoeken wij zoveel mogelijk naar 
combinaties met andere passende functies, zoals boezemuitbreiding, waterberging, 
vaarwegverbreding en (vaar)recreatie. De robuuste natte verbinding wordt ingevuld 
binnen de planologisch reeds beschermde EHS en vastgestelde EVZ’s. Doordat 
realisering geschiedt op basis van vrijwilligheid, is er ruimte voor lokaal maatwerk en 
overleg met betrokkenen ter plaatse over de meest optimale ligging van de verbinding. 
Nadat de verbinding is gerealiseerd behoort deze tot de EHS met de bijbehorende 
bescherming. 
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Gebruik EHS 

Gemeenten dragen zorg voor een passende natuurbestemming met een goede 
planologische gebruiksregeling voor de EHS. Binnen de EHS zijn passende 
vormen van medegebruik mogelijk. Wij hebben aan de hand van de 
kwetsbaarheid en de natuurdoelen van EHS-gebieden bepaald welke vormen van 
medegebruik in EHS-gebieden mogelijk zijn, zie kaart 13: 

• natuurfunctie met recreatief medegebruik: het gaat hier om recreatief 
medegebruik met voorzieningen die in afstemming met de natuurdoelen voor het 
gebied verder ontwikkeld kunnen worden, zoals paden, aanleg-, opstap- en 
picknickplaatsen, nader te regelen via inrichting en beheer; intensieve vormen van 
dag- en verblijfsrecreatie en jachthavens zijn in de EHS niet op hun plaats; 

• natuurfunctie met extensief recreatief medegebruik: het gaat hier om vormen 
van natuurgericht recreatief en educatief medegebruik met ondergeschikte 
voorzieningen, waarbij behoud en versterking van natuurlijke waarden voorop 
staan; recreatief varen is toegestaan, maar zonodig kan regulering daarvan naar 
tijd en plaats in beheersregelingen noodzakelijk zijn; 

• Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, nadere zonering recreatief medegebruik 
mogelijk op basis van beheerplannen: voor de betreffende VHR-gebieden zullen 
voor 2010 wettelijk verplichte beheerplannen worden opgesteld. Op basis hiervan 
kan een eventuele nadere nuancering in het recreatieve gebruik van deze 
natuurgebieden noodzakelijk zijn.  

Voor alle categorieën geldt dat de functie waterhuishouding nevengeschikt is, 
voorzover ze tot de Friese boezem behoren. Daarnaast is de functie 
beroepsscheepvaart nevengeschikt voor wat betreft de geclassificeerde 
beroepsvaarwegen. Binnen de beheergebieden is normaal agrarisch gebruik mogelijk, 
zij het dat de waterhuishouding mede is afgestemd op de natuurwaarden van de 
gebieden en er beperkingen gelden voor ingrepen in de bodemstructuur. 

  

Bescherming EHS 

Nieuwe ruimtelijke plannen in of in de nabijheid van de EHS zijn op grond van 
(inter)-nationale regelgeving niet toegestaan als deze de wezenlijke kenmerken 
of waarden van het gebied significant aantasten, tenzij er geen reële 
alternatieven zijn én er sprake is van ‘redenen van groot openbaar belang’ (‘nee 
tenzij’ principe). Wanneer een nieuw ruimtelijk plan op grond hiervan als 
onontkoombaar kan worden aangemerkt en aantoonbaar aan deze criteria 
voldoet, wordt schade zoveel mogelijk door mitigerende maatregelen beperkt. 
Resterende schade wordt gecompenseerd. 
  
Uitzondering hierop vormen de één op één begrensde beheergebieden. Het ‘nee-
tenzij’ principe is hier bij onvermijdelijke ruimtelijke ingrepen niet van 
toepassing.  Wel zullen de aanwezige waarden bij afwegingen betrokken dienen 
te worden. Een voorbeeld hiervan is de benodigde compensatie van eventuele 
weidevogelwaarden volgens de hierna beschreven principes. Bij aanwezigheid 
van andere waarden, zoals botanische waarden, zal gebiedsgericht naar 
integrale oplossingen gezocht worden. Lokale begrenzing van dergelijke 
natuurwaarden tot natuurgebied en herbegrenzing van beheergebieden ter 
plaatse, kunnen onderdeel uitmaken van zo’n integrale oplossing. Regels voor 
herbegrenzing zullen wij nader uitwerken. 

 
Voor VHR- en NB-wetgebieden gelden aanvullende eisen. Voor ruimtelijke 
ingrepen met kans op significante effecten op de betrokken natuurwaarden is 
een passende beoordeling vereist. Aantasting van deze natuurwaarden is alleen 
toegestaan wanneer reële alternatieven ontbreken en er sprake is van 
‘dwingende redenen van groot openbaar belang’, waaronder redenen van sociale 
of economische aard. In dat geval worden alle nodige mitigerende maatregelen 
getroffen. Bij Habitatrichtlijngebieden met prioritaire soorten en/of habitats, zijn 
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onder ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’ niet begrepen ‘redenen 
van sociale of economische aard’. 

 
Zolang (agrarische) gronden binnen de begrensde EHS - zoals op kaart 11 als 
‘water’, ‘overige natuur’ en ‘beheergebied’ aangegeven - nog niet zijn verworven 
voor natuurontwikkeling of zolang hier nog geen aangepast natuurbeheer is 
ingesteld, is voortzetting van het normale agrarische gebruik en van de normale 
ontwikkeling van agrarische bedrijven mogelijk. Voor deze begrensde gebieden 
is wel een basisbescherming van toepassing in die zin dat onomkeerbare 
ontwikkelingen die de beoogde natuurontwikkeling in de weg staan worden 
voorkomen.  

 
Op grond van een gevoeligheidsanalyse hebben wij aangeven welke ontwikkelingen in 
of nabij een EHS-gebied aanvaardbaar zijn, met speciale aandacht voor de specifieke 
soorten in de VHR-gebieden. Het gaat hierbij onder meer om: 
• voorkeursrichtingen voor stedelijke uitbreidingen in de bundelingsgebieden; 
• recreatief medegebruik van en bij natuurgebieden van de EHS; 
• relevante landbouwkundige aspecten. 
Hiermee zetten wij een belangrijke stap voor de passende beoordeling bij concrete 
ruimtelijke ontwikkelingen en ingrepen in en rond de VHR-gebieden. 

 

Natuurcompensatie 

Bij natuurcompensatie zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: 

• er treedt geen nettoverlies aan waarden op voor wat betreft areaal, kwaliteit 
en samenhang van de EHS; 

• primair vindt compensatie kwantitatief plaats aansluitend op of nabij het 
natuurgebied; 

• als dit niet mogelijk is vindt kwalitatieve compensatie van natuurwaarden 
plaats of vindt kwantitatieve compensatie elders plaats onder de voorwaarde 
van voldoende samenhang in de EHS;  

• als ook dit niet mogelijk is wordt financiële compensatie geboden. Deze 
wordt in het Nationaal Groenfonds gestort maar blijft gekoppeld aan de 
betrokken ingreep; 

• besluitvorming over de ingreep en over de wijze en het moment van 
compensatie vinden gelijktijdig plaats zodat hierover zekerheid bestaat; 

• voor de VHR-gebieden is financiële compensatie niet mogelijk; 
• voor de VHR-gebieden dient compensatie vooraf en tijdig vóór de ingreep 

plaats te vinden, waarbij de samenhang van VHR-gebieden (Natura 2000, de 
Europese EHS) niet in gevaar komt. 

• compensatie van areaal is niet van toepassing op de één op één begrensde 
beheergebieden.   

 
Bij een combinatie van projecten of handelingen, die tevens tot doel heeft de 
EHS op gebiedsniveau te verbeteren, bieden wij de mogelijkheid van een 
saldobenadering. Daarbij worden in een samenhangende gebiedsvisie de 
effecten van verschillende maatregelen en ruimtelijke ingrepen op 
natuurwaarden in een groter gebied in beeld gebracht en afgewogen. Per saldo 
moet er sprake zijn van verbetering van de natuurwaarden in en rond het gebied.  
Regels voor toepassing van de saldobenadering zullen wij nader uitwerken.  
Voor boscompensatie gelden op grond van de Boswet afzonderlijke regels. 
Indien dubbele compensatie aan de orde is, zal naar maatwerk worden gezocht.   

 

Bescherming EHS en natuurcompensatie op de waddeneilanden 

Bij de bescherming van de EHS op de waddeneilanden geven wij aan het begrip 
‘(dwingende) redenen van groot openbaar belang’ een invulling die past bij de beperkte 
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schaal van mogelijke ontwikkelingen op de eilanden. Hierbij wordt onderkend dat 
buiten bestaande dorpskommen en recreatieterreinen nagenoeg alle gronden tot de 
EHS behoren, zodat in een aantal situaties reële alternatieve locaties vrijwel 
ontbreken. Optimale benutting van het bestaande bebouwde gebied blijft van belang.  
 
Voor de waddeneilanden kan kwantitatieve compensatie onmogelijk blijken te 
zijn. In dat geval is kwalitatieve compensatie mogelijk. Wij hanteren hiervoor de 
volgende uitgangspunten: 
• kwalitatieve compensatie van natuurwaarden vindt in principe per eiland 

plaats, waarbij wordt vastgelegd welke verbetering voor welke ingreep staat. 
In voorkomende gevallen kan per project compensatie buiten het 
desbetreffende eiland mogelijk zijn, maar dan wel binnen het ecosysteem 
van de wadden; 

• er is een financiële relatie tussen de ruimtelijke ingreep en de maatregelen 
voor natuurverbetering; 

• voor VHR-gebieden is compensatie van dezelfde biotoop als de aangetaste 
biotoop noodzakelijk; 

• bij financiële compensatie wordt als referentie uitgegaan van de waarde van 
eilander landbouwgrond met dezelfde oppervlakte als de oppervlakte van de 
ruimtelijke ingreep, vermeerderd met de inrichtingskosten voor nieuwe 
natuur;  

• financiële verevening gebeurt via een EHS-compensatiefonds per eiland, 
tenzij in voorkomende gevallen afspraken zijn gemaakt voor overheveling 
naar andere eilanden of naar locaties binnen het ecosysteem van de wadden; 

Voorbeelden van kwalitatieve compensatie zijn het verbeteren van milieucondities en 
het opruimen van verstorende wegen. Wij werken de compensatieregeling voor de 
waddeneilanden en regels voor boscompensatie nader uit.  
 

2.9.4 Natuurwaarden buiten de EHS 

 
Ook buiten de EHS dragen wij bij aan ruimtelijke condities voor instandhouding 
en verbetering van natuurwaarden. Wij streven naar de instandhouding van 
belangrijke natuurwaarden, waaronder kwetsbare dier- en plantensoorten. 
Specifiek zetten wij in op: 
• een verantwoorde weidevogelstand en voldoende ganzenfoerageergebieden 

in de open klei- en veenweidegebieden; 

• ecologisch goed functionerende houtwallen en elzensingelgebieden in de 
besloten zandgebieden. 

 
Voor bestaande natuurgebieden buiten de EHS gaan wij uit van een passende 
bestemming gericht op behoud en ontwikkeling van natuurwaarden. Daarnaast 
vragen wij gemeenten de natuurlijke waarden in agrarisch gebied planologisch 
te regelen. Het gaat hier om gebruikelijke regelingen voor kleinere 
natuurelementen, zoals houtwallen, singels en pingoruïnes. Bescherming en 
beheer van weidevogels en ganzen buiten de EHS vinden plaats op basis van 
vrijwilligheid. Dit gaat niet gepaard met planologische beperkingen.  

 
Buiten natuurgebieden is er ruimte voor een vitale en duurzame landbouw in een 
multifunctioneel landelijk gebied. Waar mogelijk koppelen wij een sterke 
landbouwfunctie aan andere functies, waaronder natuur. Dit op basis van vrijwilligheid. 
Hierbij blijven wij de groene en blauwe dooradering van het landelijk gebied met lokale 
natuur ondersteunen. Uitgangspunt is dat het normale agrarische grondgebruik en de 
normale agrarische bedrijfsvoering/ontwikkeling doorgang vinden en vaak noodzakelijk 
zijn voor instandhouding van bepaalde natuurwaarden. Daar waar behoud en 
ontwikkeling van natuurwaarden afhankelijk zijn van de wijze van agrarische 
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bedrijfsvoering, zetten wij in op reële (beheer)vergoedingen. Dit biedt ook 
mogelijkheden voor verbreding van agrarische activiteiten. 

 

Weidevogels  

Wij blijven voor een gezonde weidevogelstand inzetten op voldoende geschikte 
weidevogelgebieden, zowel binnen als buiten de EHS, door: 
• het optimaliseren van weidevogelreservaten en van het instrumentarium voor 

agrarisch natuurbeheer; 
• het blijven benutten van de ‘vrij inzetbare beheerhectaren’, waarbij in belangrijke 

weidevogelgebieden over de hele provincie contracten voor weidevogelbeheer 
kunnen worden afgesloten. Deze benadering heeft bij agrariërs veel draagvlak; 

• het blijven ondersteunen van de vrijwillige weidevogelbescherming. 
De grutto vormt een belangrijke gidssoort voor de weidevogels. Aan gebieden met een 
hoge score op de verspreidingskaart voor grutto’s geven wij prioriteit binnen het 
weidevogelbeheer, zie kaart 15 ‘Gruttokaart’.  
 
Om noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen goed af te stemmen op onze bijzondere 
verantwoordelijkheid voor weidevogels, vinden wij het belangrijk dat het 
weidevogelbelang vroegtijdig betrokken wordt bij de totale ruimtelijke planvorming. 
Juist hiermee zijn ongewenste knelpunten en vertragingen in planprocessen te 
voorkomen. 
 
Handhaving van voldoende openheid en rust in de voor weidevogels geschikte 
gebieden is van belang. Verdichting door beplanting en bebouwing is hier niet 
gewenst; het gaat daarbij om niet-agrarische ontwikkelingen, zoals stads- en 
dorpsuitbreidingen, wegenaanleg en de meer grootschalige nutsvoorzieningen. 
Bij noodzakelijke ruimtelijke ingrepen van openbaar belang, kan hiervan worden 
afgeweken. Bij dergelijke ruimtelijke ontwikkelingen dienen weidevogelbelangen 
als zelfstandig belang in de afweging te worden betrokken. Wanneer na afweging 
aantasting van de aanwezige weidevogelstand onvermijdelijk blijkt, dragen 
gemeenten en/of initiatiefnemers zorg voor compensatie van de verloren 
weidevogelbiotoop. Voor nieuwe ontwikkelingen rond de stedelijke centra 
hebben wij in hoofdstuk 3 aangegeven waar compensatie vanwege de 
weidevogelstand in ieder geval aan de orde is. 
Een mogelijkheid van compensatie is om, afhankelijk van de omvang van de ingreep, 
een financiële bijdrage te storten in een provinciaal fonds voor investeringen in 
weidevogelbeheer. Met dit fonds kan op verschillende manieren invulling worden 
gegeven aan weidevogelbeheer om het verlies aan weidevogelbiotoop te 
compenseren. Nadere regels hiervoor zullen wij uitwerken waarbij ook nader zal 
worden bepaald in welke gevallen en de wijze waarop compensatie nodig is. IJkpunten 
hierbij zijn: de actualiteit en de dichtheden van de weidevogelstand, omvang van de 
ingrepen, hoogte van de vergoedingen, als ook de vrij te stellen handelingen van 
compensatie. Gezien het provinciale belang nemen wij 50% van de fondsvorming voor 
onze rekening. 

 

Ganzen 

Voor de opvang van ganzen en smienten hebben wij op basis van vrijwilligheid 
ongeveer 30.000 tot 40.000 ha ganzenfoerageergebieden aangewezen (zie kaart 14). 
Het merendeel is gelegen in agrarisch gebied. Een groot deel van de 
ganzenfoerageergebieden in agrarisch gebied ligt nabij de ganzenslaapplaatsen in 
Vogelrichtlijngebieden. Voor de opvang van ganzen in deze gebieden zullen 
vergoedingen worden uitgekeerd in de vorm van een schadeloosstelling en/of op basis 
van een beheerspakket. Hierbij wordt uitgegaan van voortzetting van het normale 
agrarische gebruik zonder specifieke planologische beperkingen daaraan vanwege de 
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ganzen. Bij het aanwijzen van deze foerageergebieden is rekening gehouden met 
allerlei ruimtelijke plannen.  

 
Handhaving van voldoende openheid en rust in de voor ganzen geschikte 
gebieden is van belang. Verdichting door beplanting en bebouwing is hier in 
principe niet gewenst; het gaat daarbij om niet-agrarische ontwikkelingen, zoals 
stads- en dorpsuitbreidingen, wegenaanleg en de meer grootschalige 
nutsvoorzieningen. Bij noodzakelijke ruimtelijke ingrepen van openbaar belang 
kan hiervan worden afgeweken. Wanneer na afweging aantasting van de 
ganzenfoerageergebieden onvermijdelijk blijkt, spannen wij ons er voor in dat 
vervangende ganzenfoerageergebieden beschikbaar komen zodat een 
totaaloppervlak van ca. 30.000 ha. ganzenfoerageergebieden aanwezig blijft.   
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2.10 WATER 

2.10.1 Inleiding  
 

De laatste jaren groeit het besef dat bij de ruimtelijke inrichting vaker dan voorheen rekening ge-
houden moet worden met water. De verandering van het klimaat (zeespiegelstijging, neerslagover-
schotten en neerslagtekorten), de bodemdaling en de toename van verhard oppervlak maken dat 
water meer de ruimte moet krijgen om wateroverlast te voorkomen, om watertekorten en verdroging 
tegen te gaan en om de waterkwaliteit te verbeteren.  
 
Op grond van een uitgebreide provinciale verkenning is gebleken dat meerdere maatregelen nodig 
zijn om wateroverlast te bestrijden: 
• technische maatregelen (bijvoorbeeld gemalen, telemetriesystemen en drijverstuwen); 
• ruimtelijke maatregelen (bijvoorbeeld boezemuitbreiding, retentiegebieden en bergingsvijvers); 
• regelgeving in de ruimtelijke ordening (geen afwenteling, compensatie bij de uitbreiding van 

verhard oppervlak en de watertoets). 
 
De Friese boezem, zoals aangegeven op kaart 16 ‘Waterhuishouding en kustverdediging’, is het 
stelsel van aaneengesloten wateren dat een belangrijke waterhuishoudkundige functie voor heel 
Fryslân heeft.  
 
Met het IJsselmeer hebben we een betrouwbare bron van zoet water om het water in boezem, 
poldersloten en kanalen op peil en van goede kwaliteit te houden. Om voor de komende periode de 
huidige waterpeilen van het IJsselmeer te kunnen handhaven, is de aanleg van een extra spuicom-
plex in de Afsluitdijk noodzakelijk. Watertekorten treden mogelijk alleen op lokale schaal op. Na 
2015 kunnen watertekorten op grotere schaal op gaan treden. Vooral de landbouw, maar ook ande-
re belangen kunnen hierdoor geschaad worden.  
 
Bij de verbetering van de waterkwaliteit zal de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) een belangrij-
ke rol gaan spelen. Doel van de richtlijn is het tegengaan van de achteruitgang van de kwaliteit van 
alle watergebonden ecosystemen door deze te beschermen en verbeteren. Daarnaast beoogt de 
richtlijn een bevordering van duurzaam gebruik van water. Hiertoe moeten de regionale overheden 
doelen aangeven voor de waterkwaliteit van de in hun gebied voorkomende wateren. Met het ne-
men van maatregelen moeten deze doelen in 2015 zijn bereikt. 
  
In het veenweidegebied (zie kaart 18 ‘Veenweidegebied’) is sprake van bodemdaling door oxidatie 
van veen. De aanwezige (water)infrastructuur moet op deze daling worden aangepast. Dit gaat 
vrijwel altijd gepaard met een peilverlaging, die weer tot gevolg heeft dat de oxidatie van het veen 
sneller verloopt. Deze voortdurende aanpassing brengt hoge kosten met zich mee voor de gebrui-
kers van het gebied. Op een aantal plaatsen is de oorspronkelijke veengrond (bijna) geheel ver-
dwenen. Door peilverhogingen kan de bodemdaling worden vertraagd en negatieve invloeden op 
de waterhuishouding van natuurgebieden worden beperkt. Er wordt nog nader onderzoek gedaan 
of er goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw aanwezig blijven bij hogere peilen. 
 
Op een aantal winlocaties wordt grondwater opgepompt voor de bereiding van drinkwater. Voor de 
bescherming van de kwaliteit van het grondwater zijn voor grondwaterbeschermingsgebieden spe-
ciale beschermingregels van toepassing. Met deze regels wordt onder andere het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen en het vestigen van bepaalde typen bedrijvigheid gereguleerd.  
 
De watertoets is een belangrijk instrument in de veranderde positie van water in de ruimtelijke or-
dening. Dit instrument omvat het proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uitein-
delijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. In de 
watertoets is opgenomen dat ieder ruimtelijk plan of besluit een waterparagraaf moet bevatten. In 
deze waterparagraaf wordt inzicht gegeven in de gevolgen van de ruimtelijke ontwikkelingen op de 
waterhuishouding. Daarnaast wordt ingegaan op het wateradvies van de betrokken waterbeheerde-
rende instanties op het ruimtelijke plan en hoe hiermee bij de planologische afweging is omgegaan. 
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2.10.2 Ruimtelijke condities voor een goede waterhuis-
houding  

 
Wij streven naar goede ruimtelijke condities voor een veilige en bewoonbare 
provincie en voor gezonde en veerkrachtige duurzame watersystemen waarin 
sociaal-economische en ecologische ontwikkelingen met elkaar in evenwicht 
zijn. Water is een belangrijk mede ordenend principe in de ruimtelijke inrichting 
van Fryslân. Voor een goede waterbeheersing worden de nodige ruimtelijke 
maatregelen getroffen. 

 
Door klimaatverandering, bodemdaling en de toename van verhard oppervlak kan in 
veel gevallen voor een goede waterbeheersing niet meer worden volstaan met techni-
sche maatregelen. Voor een robuust en veerkrachtig watersysteem, dat zowel water-
overschotten als watertekorten goed kan opvangen, zullen de (on)mogelijkheden van 
het watersysteem medebepalend zijn voor de functionele bestemming en inrichting van 
de ruimte. Een goed functionerende Friese boezem is cruciaal voor de waterhuishou-
ding van heel Fryslân. De ruimtelijke consequenties van de in 2003 vastgestelde 
stroomgebiedsvisie, waarin de (ruimtelijke) opgaven tot 2050 voor de aanpak van wa-
teroverlast staan beschreven, hebben wij mede vertaald in de onderstaande maatrege-
len voor duurzame watersystemen. 

 

Wateroverlast  

Voor ons is meer wateroverlast, zolang deze binnen aanvaardbare kosten te be-
strijden is, niet acceptabel. Dit geldt zowel voor de wateroverlast vanuit het Frie-
se boezemsysteem als voor de overlast vanuit de polders en hoge gronden. Om 
de kans op wateroverlast vanuit de Friese boezem zo klein mogelijk te houden is 
voor de komende planperiode een aantal maatregelen nodig: 

• In Noordwest-Fryslân reserveren wij ruimte voor een nieuw (boezem)gemaal 
dat mogelijk voor 2015 opgericht zal worden; in plaats van één gemaal kun-
nen hier ook meer (kleinere) gemalen worden gerealiseerd. De reservering 
betreft een ruim gebied rondom Harlingen, zoals op kaart 16 ‘Waterhuishou-
ding en kustverdediging’ aangegeven, en geldt ook voor de periode ná 2015. 
In het reserveringsgebied wordt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen reke-
ning gehouden met het zoeken naar de optimale locatie(s) voor één of meer 
nieuwe gemalen. Naast de afvoer van boezemwater speelt hierbij ook de verzil-
ting een rol. Wij bepalen nader de locatie(s) en omvang van één of meer nieuwe 
gemalen. 

• Wij doen een ruime reservering voor een nieuw boezemgemaal in Noordoost-
Fryslân, zoals op kaart 16 ‘Waterhuishouding en kustverdediging’ aangege-
ven. In plaats van één gemaal kunnen hier ook meer (kleinere) gemalen wor-
den gerealiseerd. Naar omvang en exacte locatie(s) zullen wij nader onder-
zoek doen. De ruime reservering betekent dat nieuwe ruimtelijke ontwikke-
lingen mogelijk blijven zolang deze de optimale locatie(s) voor één of meer 
nieuwe gemalen niet frustreren. Wij verwachten dat nieuwe maalcapaciteit in 
Noordoost-Fryslân rond 2030 nodig zal zijn. Er zijn nog meerdere mogelijkheden 
voor invulling: een omleiding van de afvoer van boezemwater ten westen van het 
Lauwersmeer met een gemaal dat ter hoogte van Holwerd of ten oosten hiervan 
rechtstreeks loost op de Waddenzee, een gemaal bij Dokkumer Nieuwe Zijlen dat 
loost op het Lauwersmeer en/of een gezamenlijk met de provincie Groningen op te 
richten groot gemaal op het Lauwersmeer bij Lauwersoog. Wij bepalen nader de 
locatie(s) en omvang van één of meer nieuwe gemalen. 

• Het inrichten van waterretentiegebieden tot 2015, die onder water gezet kun-
nen worden in natte perioden om de boezem te ontlasten. Het gaat om mini-
maal 350 hectares. Deze gebieden zullen de medebestemming waterberging krij-
gen, waarmee de functie waterberging gewaarborgd kan worden en het bestaande 
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grondgebruik doorgang kan vinden. De frequentie van onder water zetten verschilt 
per gebied en kan variëren van gemiddeld eens per jaar tot eens per honderd jaar. 
De retentiegebieden zullen wij op basis van vrijwilligheid en in samenspraak met 
betrokken partijen een plaats geven in het lage midden, het noordoosten en zuid-
oosten van Fryslân, daar waar het maaiveldsniveau onder het niveau van de Frie-
se boezem ligt, en langs de beneden- en middenlopen van de beken in Oost-
Fryslân. In de retentiegebieden zal altijd sprake zijn van multifunctionaliteit. In de 
meeste gevallen zal het gaan om een combinatie van natuur en water, dus water-
retentie in natuurgebieden. Hierbij gaan wij ervan uit dat de natuurbelangen geen 
onevenredige schade ondervinden van waterberging. Wij zullen nagaan in welke 
natuurgebieden de natuurdoeltypen eventueel aangepast kunnen worden ten be-
hoeve van de waterberging. 

• Uitbreiding van de Friese boezem tot 2015. Het gaat hierbij om minimaal 700 
hectares. Per 2006 is een kleine 400 hectare gerealiseerd, onder meer met behulp 
van het instrument landinrichting. Bij deze uitbreiding is sprake van een functiewij-
ziging. Ook hier streven wij naar multifunctionaliteit. In de nieuwe boezemgebieden 
kan de functie waterhuishouding met functies zoals recreatie en natuur gecombi-
neerd worden. De combinatie water en natuur sluit goed aan bij de robuuste natte 
verbinding. Bij de zoektocht naar uitbreidingsmogelijkheden voor de Friese boe-
zem zullen we zo veel mogelijk aansluiten bij bestaand water en de in gang gezet-
te integrale verbetering van oevers en kaden. Ook landschappelijke effecten van 
deze verbeteringen spelen hierbij een rol. Daarnaast bieden wij ruimte voor (ge-
meentelijke) initiatieven voor de aanleg van nieuwe meren. Wij zullen actief partici-
peren in kansrijke situaties hiervoor. Hierbij zullen wij met name letten op de relatie 
met de wateropgave, de combinatiemogelijkheden met de robuuste natte verbin-
ding, de bestaande gebiedskwaliteiten en de mate van multifunctionaliteit. Zo is 
voor initiatieven in Noordoost-Fryslân of de overgang tussen de Wouden en het 
Lage Midden relevant dat de kans op wateroverlast hier in verhouding groot is. Op 
kaart 17 is ter informatie een hoogtekaart met ligging van de lager gelegen gron-
den ten opzichte van NAP aangegeven. 

• Er wordt onderzocht of in Fryslân calamiteitenpolders nodig zijn voor eventuele ex-
treem natte gebeurtenissen, gemiddeld niet vaker dan één maal per 100 jaar. 

 
Ook in de polders en op de hoge gronden die afwateren op de Friese boezem kan het 
nodig zijn om ruimte voor water te realiseren. Als ruimtelijke maatregelen nodig blijken, 
zullen wij hiervoor zorg dragen, zonodig met aanpassing van ons ruimtelijk beleid.  
 
Op kaart 16 ‘Waterhuishouding en kustverdediging’ is het zoekgebied voor extra 
spuicapaciteit aangegeven waarbinnen wij ruimte reserveren voor een nieuw 
spuicomplex in de Afsluitdijk. 
Het IJsselmeer is bij een hoge waterstand en stormcondities een potentiële bron van 
overstromingen. Het is daarom van belang het peil van het IJsselmeer voor de komen-
de periode te kunnen handhaven. Gezien de verwachte hogere rivierafvoeren en de 
zeespiegelstijging wordt in de Afsluitdijk een extra spuicomplex aangelegd. Voor de 
aanleg van dit spuicomplex wordt een milieu effect rapportage uitgevoerd. Over de lo-
catie en de uitvoering zal op rijks- en provinciaal niveau nog een afzonderlijk besluit 
genomen worden. Met de aanleg is het naar verwachting tot 2050 mogelijk om het peil 
op het IJsselmeer te beheersen; daarna wordt het moeilijker om onder vrij verval te 
spuien als gevolg van de zeespiegelstijging. 

 

Watertekort en verdroging 

Wij zullen ons inspannen om eventuele watertekorten in tijden van droogte zo-
veel mogelijk te beperken. Hiervoor is het van groot belang dat het IJsselmeer 
als zoetwatervoorraad duurzaam in stand gehouden wordt, met het oog op de 
toename van de droge perioden als gevolg van de verwachte klimaatverande-
ring. 
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Voor 2015 worden er landelijk geen urgente problemen met watertekorten verwacht. 
Onderzocht wordt of dit op de regionale schaal ook het geval is. Mocht hieruit blijken 
dat er lokaal toch maatregelen nodig zijn, dan zullen deze zich met name richten op 
het vasthouden van water in de bodem en in de haarvaten van het watersysteem en op 
beregenen. Keerzijde van het vasthouden kan zijn dat de kans op wateroverlast groter 
wordt en dat hierdoor elders extra (ruimtelijke) maatregelen nodig zijn. Daarnaast kan 
water vastgehouden worden in bergingsvijvers of meren. 
 
Wij zullen ons inspannen om verdroging in natuurgebieden zoveel mogelijk te-
gen te gaan. Hierbij wordt onderkend dat er grenzen zijn aan de (kosten)effectiviteit 
van maatregelen. De afgelopen jaren zijn in veel natuurgebieden verdrogingprojecten 
uitgevoerd om de hydrologische situatie zo goed mogelijk af te stemmen op de natuur-
doelen in deze gebieden. Waar de situatie daartoe  mogelijkheden biedt zullen wij met 
dit soort projecten doorgaan, met name ook gericht op de Vogel- en Habitatrichtlijnge-
bieden. De Kaderrichtlijn Water zal een duidelijker koppeling tussen water- en natuur-
beleid leggen. Waarschijnlijk zal dit er rond de VHR-gebieden voor zorgen dat water-
kwantiteit en -kwaliteit beter worden afgestemd op de gestelde natuurdoelen. Het kan 
blijken dat hiervoor ook ruimtelijke maatregelen rondom natuurgebieden nodig zijn, zo-
nodig met aanpassing van ons ruimtelijk beleid. In dat opzicht kan de Vogel- en Habi-
tatrichtlijn een externe werking hebben.  

 

Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 

Bij de vaststelling van waterkwaliteitsdoelen op grond van de Kaderrichtlijn Wa-
ter nemen wij de bestaande ruimtelijke functies in Fryslân als uitgangspunt. 
 
In de streekplanperiode worden per gebied de waterkwaliteitsdoelen en daarvoor te 
nemen maatregelen bepaald. Per gebied zullen wij samen met andere overheden en 
betrokken belangengroepen bepalen of vanuit multifunctionaliteit en het realiseren van 
meer ruimtelijke kwaliteit, hogere waterkwaliteitsdoelen op z’n plek zijn. Wanneer dit tot 
ruimtelijke maatregelen leidt, passen wij indien nodig ons ruimtelijk beleid aan. Onze 
inzet is om eventuele ruimtelijke maatregelen voor waterkwaliteitsdoelstellingen te 
combineren met ruimtelijke maatregelen die gericht zijn op het voorkomen van water-
overlast. In eerste instantie zullen de maatregelen worden uitgewerkt voor de aan het 
grondwater gerelateerde gebieden, waaronder de VHR-gebieden. Daarna zullen maat-
regelen voor geheel Fryslân, voor zowel grond- als oppervlaktewater, worden uitge-
werkt. 
 
De KRW kan een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied 
door bijvoorbeeld het hermeanderen van beken, het vergroten van de Friese boezem 
en het aanleggen van rietoevers. De mogelijke bijdrage aan de waterkwaliteit en hier-
van afgeleid de ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald door de aanwezige ruimtelijke func-
ties in een gebied. Deze functies blijven voorop staan. 
 
Bij de uitwerking van de maatregelen zal gebruik gemaakt worden van de methodiek 
die ontworpen is voor de bepaling van de gewenste grond- en oppervlaktewaterregi-
mes. Wetterskip Fryslân (en voor het IJsselmeer: Rijkswaterstaat) zal in de streekplan-
periode per gebied de gewenste waterregimes in beeld brengen en zich uitspreken 
over een gewenste integrale waterhuishouding, ook in relatie tot de uitvoering van de 
KRW. Dit houdt in dat de wensen vanuit de functies en de mogelijkheden van de wa-
terhuishouding zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd en dat recht wordt ge-
daan aan het streven naar een veerkrachtig, duurzaam en gezond watersysteem. 
Voorstellen van het waterschap (en voor het IJsselmeer: Rijkswaterstaat) zullen door 
ons worden beoordeeld na uitvoerige bespreking in de desbetreffende regio. 
 
De gewenste waterregimes en de daarop afgestemde beheersmaatregelen kunnen 
plaatselijk in natuurgebieden aanleiding geven tot aanpassing van natuurdoelstellingen 
en in landbouwgebieden tot veranderingen in de productieomstandigheden. Voor de 
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zandgebieden kan dit betekenen dat droogtegevoelige gewassen zoals bollen niet 
meer overal verbouwd kunnen worden. Het blijft in alle gevallen de keus van de onder-
nemer om ondanks de afwezigheid van de voor de bedrijfsvoering gunstigste water-
huishoudkundige voorwaarden, bepaalde gewassen te verbouwen. Onze inzet voor de 
zoute kwelgebieden beschrijven wij hieronder. 
 

Verzilting 

Om de toenemende verzilting tegen te gaan is in de toekomst meer ruimte voor 
water nodig zodat een hoogwaardige landbouw in het kleigebied in Noord- en 
West-Fryslân behouden kan blijven. 
Door de stijging van de zeespiegel en de bodemdaling door onder andere delfstoffen-
winning zal in de toekomst de zoute kwel in het kleigebied in Noord- en West-Fryslân 
toenemen. In de toekomst zal de bestrijding van de verzilting via doorspoeling met zoet 
water alleen niet meer toereikend zijn. Om de verbouw van zoutgevoelige gewassen, 
zoals pootaardappels, in het gebied mogelijk te houden, zullen we blijvend inzetten op 
de beschikbaarheid van voldoende kwalitatief goed oppervlaktewater. Hiervoor kan het 
nodig zijn de polderpeilen te verhogen, om de druk van het zoute water tegen te gaan. 
Hogere polderpeilen kunnen wateroverlast met zich meebrengen. Wij zullen hiervoor 
naar gebiedseigen oplossingen zoeken, waarbij ook ruimtelijke oplossingen in beeld 
kunnen zijn. 
 

Veenweidegebieden 

Voor het veenweidegebied (zie kaart 18) streven wij naar het behoud van de 
kernkwaliteiten van het veenweidelandschap. Hiervoor willen we de landbouw-
functie in het veenweidegebied behouden en verder versterken, zonder dat dit 
ten koste gaat van bestaande natuurgebieden. Daarnaast streven wij er naar dat 
nieuwe passende functies in het gebied tot ontwikkeling komen door ruimte te 
geven aan kansrijke initiatieven vanuit de streek. Nieuwe passende functies zijn: 
(combinaties van) natuur, waterhuishouding, recreatie, en (in mindere mate) wonen 
voor zover aansluitend bij kernen. Uit onderzoek blijkt dat er binnen het veenweidege-
bied geen aanleiding is om onderscheid te maken naar gebieden met gunstiger of min-
der gunstiger productieomstandigheden voor de landbouw. Kansrijke initiatieven kun-
nen in het hele veenweidegebied worden ontwikkeld. 
 
Vanuit het belang van de weidevogels leggen wij prioriteit bij die gebieden waar nog 
een redelijke weidevogelstand aanwezig is. In de gebieden met een redelijke weidevo-
gelstand kunnen met aangepast agrarisch beheer –gecombineerd met een natuurlijk 
peilbeheer– de condities voor weidevogels ondersteund worden. Dit gebeurt op basis 
van vrijwilligheid, waarbij adequate vergoedingen voor groene en blauwe diensten be-
schikbaar zullen moeten zijn.  
 
Ons peilbeleid voor het veenweidegebied blijft gericht op de huidige functies, 
waaronder landbouw. In het kader van het te herziene Waterhuishoudingsplan zullen 
wij ons peilbeleid mogelijk heroverwegen, afhankelijk van de uitkomsten van de diverse 
onderzoeken. Hierbij zullen wij aandacht besteden aan onder andere bodemdaling, 
waterbeheerskosten, landschappelijke en natuurlijke waarden (waaronder weidevo-
gels), landbouwkundig bodemgebruik en bebouwing. Dit kan op beperkte schaal ook 
ruimtelijke consequenties hebben. 
 

Grondwaterbeschermingsgebieden 

Grondwaterbeschermingsgebieden hebben een planologische bescherming, re-
kening houdend met de beschermingsregels in de provinciale milieuverordening 
en met de navolgende (mogelijke) aanpassingen. Gemeenten stemmen hun be-
stemmingsplannen hierop af. 
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Grondwaterbeschermingsgebieden liggen om gebieden waar drinkwater uit grondwater 
wordt gewonnen. Door de regels in de provinciale milieuverordening worden deze ge-
bieden beschermd tegen mogelijke verontreiniging. De winningen op Vlieland, Schier-
monnikoog en Terwisscha veroorzaken mogelijk verdroging in de omgeving. Bestu-
deerd wordt of een verplaatsing van de winningen een positieve invloed op de natuur 
heeft. Verder wordt op Ameland en Terschelling gekeken naar alternatieven voor de 
wadleiding, zodat beide eilanden zelfvoorzienend worden. Op het vaste land hebben 
de winningen in Noardburgum en Garyp te maken met verzilting, waardoor hier minder 
zoet water gewonnen kan worden. Daarnaast is er een licht stijgende vraag naar 
drinkwater. 
 
Deze omstandigheden maken dat wij onderzoek zullen doen naar een duurzame 
drinkwatervoorziening. De resultaten hiervan nemen wij op in het te herziene Water-
huishoudingsplan. Ook zal voor 2009 als uitvloeisel van de KRW de methodiek van 
zonering van de grondwaterbeschermingsgebieden worden herijkt. Elke wijziging van 
een winning of eventuele nieuwe winning zal leiden tot een aanpassing of nieuwe 
aanwijzing van het grondwaterbeschermingsgebied in de provinciale milieuverorde-
ning.  

 

Watertoets 

Wij zullen een checklist voor de watertoets opstellen als handreiking aan ge-
meenten en andere ruimtelijke planvormers. Deze checklist maakt duidelijk aan 
welke inhoudelijke onderwerpen in de waterparagraaf van ruimtelijke plannen 
aandacht moet worden besteed, wat de uitgangspunten zijn en hoe de verschil-
lende onderwerpen zich tot elkaar verhouden. Hiermee vullen we de leemte op tus-
sen de handreikingen van het rijk en Wetterskip Fryslân. De checklist zal mede worden 
afgestemd op de stroomgebiedsvisie. In de checklist zullen wij in goed overleg met 
Wetterskip Fryslân, en met het drinkwaterbedrijf en Rijkswaterstaat wanneer er een re-
latie is met hun belangen, de volgende onderwerpen verder uitwerken:  
 
1. Veiligheid 

Bij ieder ruimtelijk plan in de omgeving van primaire keringen (dijken, duinen, dam-
wanden) of secundaire keringen (boezemkaden) zal rekening moeten worden gehou-
den met eventuele noodzakelijke versterkingen in de toekomst. Voor de primaire kerin-
gen verwijzen wij naar hoofdstuk 2.11. Voor de secundaire keringen gaan wij uit van 
ons Waterhuishoudingsplan en daarop volgende ontwikkelingen, zoals het oevers- en 
kadenproject. 

 
2. Wateroverlast 
Om de kans op wateroverlast vanuit de Friese boezem en op interne wateroverlast in 
de polders te minimaliseren passen wij het volgende algemene principe toe:  
• eerst wordt (excessieve) neerslag in het gebied zelf vastgehouden of geborgen; 
• daarna wordt gebruik gemaakt van tijdelijke berging van water in retentiegebieden; 
• uiteindelijk zal het extra neerslagoverschot kunnen worden afgevoerd.  

 
Afwenteling van wateroverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen. Afwenteling treedt 
bijvoorbeeld op als bij stedelijke uitbreiding in een polder extra gemaalcapaciteit op de 
boezem wordt geïnstalleerd, waarmee het wateroverlastprobleem van het uitbreidings-
gebied wordt afgewenteld op de boezem. 
 
Bij het opstellen van de waterparagraaf wordt gebruik gemaakt van waterkansenkaar-
ten voor bebouwing en van waterrisicokaarten. Daarnaast kan de leidraad voor de wa-
terhuishoudkundige inrichting van nieuw stedelijk gebied, opgesteld door Wetterskip 
Fryslân, gebruikt worden. De waterrisicokaarten geven aan in hoeverre een bepaald 
gebied voldoet aan de regionale wateroverlastnormen. De leidraad kan gebruikt wor-
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den voor de waterhuishoudkundige inrichting van nieuw stedelijk gebied met ontwerp-
normen voor infiltratiesystemen (wadi’s), bergingssystemen (vijvers) en afvoersyste-
men gericht op een belastingsituatie die zich in 2100 zal voordoen. Daarnaast wordt in 
de waterparagraaf rekening gehouden met onze maatregelen ter verkleining van de 
kans op wateroverlast vanuit de Friese boezem, zoals o.a. verwerkt in de stroomge-
biedsvisie. Voorkomen moet worden dat nieuwe ontwikkelingen deze maatregelen 
frustreren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij uitbreiding of nieuwbouw op de plaats van 
een nieuw te bouwen boezemgemaal of midden in een droogmakerij die geschikt te 
maken is als retentiegebied. 
 
3. Watertekort 
Watertekort is vooral van belang in bestemmingsplannen buitengebied, met aandacht 
voor de mogelijkheden om water zoveel mogelijk te conserveren en om water van vol-
doende kwaliteit in kritieke periodes aan te voeren. Wateraanvoer en -doorvoer mogen 
door ontwikkelingen binnen het plan niet gefrustreerd worden. 

 
4. Waterkwaliteit 
Normen voor oppervlaktewaterkwaliteit zijn vastgelegd in ons Waterhuishoudingsplan. 
Mogelijk worden deze normen aangepast op grond van de KRW. Nieuwe ruimtelijke 
plannen of besluiten hebben aandacht voor de effecten van het plan of besluit op de 
waterkwaliteit. Dit geldt ook voor de te realiseren waterkwaliteit in relatie tot nieuwe 
functies. Dit speelt bijvoorbeeld een rol bij recreatief medegebruik van bergingvijvers in 
een nieuwe woonwijk. De effecten van het plan hangen sterk samen met de inrichting 
van het plangebied, de wijze van riolering, inclusief de eventuele overstorten en de 
doorspoeling van het oppervlaktewater. Bij nieuwe stedelijke uitbreiding geven wij sterk 
de voorkeur aan het afkoppelen van neerslagwater van het riool. Dit betekent wel dat 
er ruimte in het plan moet zijn opgenomen voor infiltratie of berging. Wij vragen expli-
ciet aandacht voor waterkwaliteit in de nabijheid van zwemwaterlocaties. Wij gaan 
voorzichtig om met de invulling van open ruimte bij rioolwaterzuiveringsinstallaties 
(RWZI’s). Het is namelijk mogelijk dat de KRW verdergaande zuivering van het riool-
water met zich mee zal brengen. Dit zal gepaard kunnen gaan met extra ruimtebeslag 
voor de RWZI’s. 
We zullen in de checklist de mogelijke strijdigheid tussen eisen vanuit de waterkwaliteit 
en die vanuit de waterkwantiteit verder uitwerken. Aangegeven zal worden in welke 
gevallen de waterkwaliteit en in welke gevallen de waterkwantiteit prevaleert. 
 
5. Grondwater 
Nieuwe ruimtelijke plannen of besluiten zullen ook aandacht hebben voor grondwater. 
Zo wordt bij het realiseren van nieuwe bebouwing rekening gehouden met de aanwe-
zigheid van hoge grondwaterpeilen en/of kwel zodat overlast door optrekkend grond-
water in de bebouwing wordt voorkomen. Daarnaast wordt rekening gehouden met 
eventuele grondwateronttrekkingen en/of -infiltraties in het plangebied. De randvoor-
waarden die gelden voor nieuwe ruimtelijke plannen of besluiten volgen onder meer uit 
de provinciale milieuverordening. Rekening moet gehouden worden met de eventuele 
toekomstige beëindiging van grondwateronttrekkingen in de nabijheid van het plange-
bied met het oog op eventueel optredende wateroverlast door (te) hoge grondwater-
standen. 
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2.11 KUSTVERDEDIGING EN BUITENDIJKS BOUWEN 

2.11.1 Inleiding  
 
 

Naar verwachting zal in de toekomst het klimaat veranderen en de zeespiegel stijgen. In relatie 
hiermee wordt rekening gehouden met verhoging van het streefpeil van het IJsselmeer vanaf 
2050. Om veilig te kunnen blijven wonen in Fryslân zullen in de toekomst de primaire waterkerin-
gen langs Waddenzee, IJsselmeer en Lauwersmeer moeten worden versterkt. Dit geldt zowel 
voor dijken en kunstwerken als voor smalle duinen. In de onderstaande tabel zijn de veiligheids-
normen aangegeven voor overstroming vanuit Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer, die op dit 
moment gehanteerd worden. De reserveringszones voor toekomstige dijkversterking zijn mede 
op deze veiligheidsnormen gebaseerd. 

 
Tabel 2.11.1: veiligheidsnormen overstroming 

 
Dijkring 

 
Genormeerde overstromingskans 

Vaste land Fryslân/Groningen 1/4000 per jaar 
Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog 1/2000 per jaar 

 
Klimaatverandering en zeespiegelstijging hebben ook consequenties voor nieuwe buitendijkse 
ontwikkelingen in of nabij het IJsselmeer, de Waddenzee en/of de Noordzee. Aan deze ontwikke-
lingen zijn namelijk steeds grotere veiligheidsrisico’s verbonden. Bij ruimte voor buitendijkse 
ontwikkelingen spelen ook factoren als de openheid van het landschap en voorkomende natuur-
lijke waarden een rol. Specifiek voor het IJsselmeer geldt het voornemen van het Rijk om het 
waterpeil in de toekomst te verhogen. 

 
 

2.11.2 Reserveringszones voor toekomstige dijkverster-
king  

 
Wij houden Fryslân veilig en bewoonbaar door voldoende ruimte te reserveren 
voor toekomstige versterking van de primaire waterkeringen. Het reserveren van 
zones voor toekomstige dijkversterking draagt eraan bij dat deze versterkingen 
tegen de laagste maatschappelijke kosten kunnen plaatsvinden. Hiermee voor-
komen wij onomkeerbare ruimtelijke ontwikkelingen die nadelig kunnen zijn voor 
toekomstige dijkversterkingen. 

 
Ruime reserveringszones 

Wij maken een onderscheid tussen ruime en exacte reserveringzones langs de 
primaire waterkeringen. Wij hanteren de in onderstaande tabel en op kaart 16 
‘Waterhuishouding en kustverdediging’ aangegeven ruime reserveringszones 
langs de primaire waterkeringen. 
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Tabel 2.11.2 Breedte van de ruime reserveringzones langs primaire waterkeringen (in meters) 
 
 

 
 

 
Buitendijks 
 

Binnendijks buiten aaneengeslo-
ten bebouwd gebied  

Vasteland IJsselmeer 175 100 

Vasteland Waddenzee 200 125 

Afsluitdijk IJsselmeerzijde 175 de gehele dijk 

Afsluitdijk Waddenzeezijde 200 de gehele dijk 

Waddeneilanden Smalle duinen en 
dijken 200 125 

Waddeneilanden Brede duinen 
met primaire 
kering in de zee-
reep 

200 125 

Waddeneilanden Brede duinen 
zonder primaire 
kering in de zee-
reep 

** ** 

 
**)reserveringzones worden meegenomen in een streekplanuitwerking voor de waddeneilanden 

 
Wij hanteren als uitgangspunt dat de reserveringszones voldoende ruim zijn om: 
• langs de Waddenzee en Noordzee versterking van de primaire keringen voor een 

periode van 200 jaar mogelijk te maken;  
• langs het IJsselmeer versterking van de primaire waterkeringen mogelijk te maken 

waarbij een stijging van het waterpeil in het IJsselmeer met één meter mogelijk is. 
 
Op de waddeneilanden maken we onderscheid tussen enerzijds de smalle duinen en 
dijken en anderzijds de brede duinen. Langs de smalle duinen en dijken leggen we 
zowel binnen- als buitendijks ruime reserveringzones vast. Langs de brede duinen 
doen we dit alleen daar waar de primaire kering in de zeereep ligt. Langs de overige 
delen van de brede duinen leggen we geen ruime reserveringzones vast. Langs de Af-
sluitdijk hanteren we aan de waddenkant reserveringzones die overeenkomen met de 
zones langs de waddendijken op het vasteland en langs de IJsselmeerkant reserve-
ringzones die overeenkomen met de zones langs de IJsselmeerdijken. De Afsluitdijk 
zelf rekenen we eveneens tot de ruime reserveringzone. 

 
Bovenstaande maatvoering is zo gekozen dat versterking zowel binnendijks als 
buitendijks mogelijk is. Een definitieve keuze zal later bij de dijkversterking per 
dijkvak worden gemaakt. Wij spreken in de volgende gevallen al op voorhand 
een voorkeur uit voor: 

• buitendijkse versterking binnen de grenzen van het bestaande aaneengeslo-
ten gebied van kustplaatsen, vanwege de gewenste ontwikkelingsmogelijk-
heden en de al bestaande beperkingen ter plekke; 

• buitendijkse versterking bij het Noorderleegh, vanwege de aanwezigheid van 
een groot aantal agrarische bedrijven langs de binnenzijde van de dijk, zie 
kaart 16 ‘Waterhuishouding en kustverdediging’; 

• binnendijkse reservering bij de virtuele dijk in de kliffen van Gaasterland, 
vanwege de landschappelijke waarden van de kliffen en omdat hier gebruik 
kan worden gemaakt van de natuurlijke hoogte van de kliffen, zie kaart 16 
‘Waterhuishouding en kustverdediging’. 

Bij elke dijkversterking wordt in detail naar de lokale situatie gekeken en in detail be-
paald hoe de versterking het beste uitgevoerd kan worden. 
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Exacte reserveringszones 

Afhankelijk van de lokale situatie worden de ruime zones ingeperkt tot exacte reserve-
ringzones die daadwerkelijk nodig zijn voor versterking van de waterkering. Wij ver-
zoeken de waterkeringbeheerders vóór eind 2008 nauwkeurige berekeningen uit te 
voeren, met inachtneming van de volgende algemene principes: 
• dijkversterking zo smal als kan, zo breed als moet; 
• bij waterkeringen met een harde bekleding buitendijks geldt: dijkversterking binnen-

dijks waar het kan, buitendijks waar het moet. Bij waterkeringen zonder een harde 
bekleding buitendijks (“groene dijken”) spreken wij geen voorkeur binnen- of buiten-
dijks uit; 

• in situaties met een binnendijks knelpunt voor dijkversterking moet nagegaan wor-
den of de huidige kering geheel of grotendeels naar buiten toe versterkt kan wor-
den, of dat technisch andere (duurdere) oplossingen nodig zijn. Knelpuntsituaties 
kunnen zich voordoen bij de aanwezigheid van bebouwd gebied, natuurgebied of 
cultuurhistorische dan wel andere waardevolle elementen direct bij de kering; 

• bij buitendijkse versterking van de primaire kering moet rekening gehouden worden 
met natuurwaarden buitendijks. Eventuele natuurcompensatie moet meegenomen 
worden in de kostenberekeningen. 

 
Daarnaast vragen wij aan de waterkeringbeheerders om na afstemming met de provin-
cie de exacte reserveringzones vóór eind 2008 in hun leggers op te nemen, waarbij 
een goede afweging tussen alle betrokken publieke en private belangen plaats vindt.  
Na vaststelling van de leggers worden de exacte reserveringzones in bestem-
mingsplannen vastgelegd, waarna de ruime reserveringszone vervalt.  

   
In concrete gevallen –waaronder lopende planinitiatieven waarover al afspraken zijn 
gemaakt– kunnen initiatiefnemers de waterkeringbeheerder verzoeken om vóór de 
aanpassing van hun leggers tot het inperken van de ruime zones tot exacte reserve-
ringzones over te gaan. Wij zijn in die gevallen bereid maatwerk te leveren en waar dat 
mogelijk is af te wijken van de ruime reserveringszone. 
 
Wij hebben voor het aaneengesloten bebouwd gebied van de kustplaatsen de exacte 
reserveringszones door Wetterskip Fryslân laten berekenen. Gegevens hiervan zijn 
opgenomen op kaart 16a. Gebleken is dat de binnendijkse reserveringszones langs de 
IJsselmeerkust op de berekende locaties in nagenoeg alle gevallen smaller zijn dan 50 
meter. Langs de waddenkust zijn bredere binnendijkse reserveringszones noodzake-
lijk. 
 
Wij vragen desbetreffende gemeenten in overleg met de waterkeringbeheerder de 
exacte reserveringszones in bestemmingsplannen vast te leggen. 

 

Bouwbeleid in de reserveringzones 

Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gaan wij in de ruime en de exacte reser-
veringszones uit van een aantal criteria. Buiten de gebieden met aaneengesloten 
bebouwing (kustplaatsen) geldt: 

• bij recht en via vrijstelling mag de planologische ruimte in vigerende be-
stemmingsplannen worden benut;  

• bij verruiming van de mogelijkheden voor bestaande bedrijven die gebonden 
zijn aan ligging in het buitengebied, zal van geval tot geval worden bekeken in 
hoeverre deze verruiming een onomkeerbare belemmering voor toekomstige 
dijkversterking vormt;  

• bij verruiming van de mogelijkheden voor bestaande woningen en niet aan de 
ligging in het buitengebied gebonden bedrijven is een eenmalige uitbreiding 
van het bebouwde oppervlak van 10% mogelijk;  
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• voor het overige is nieuwe bebouwing niet mogelijk, tenzij er sprake is van 
een zwaarwegend maatschappelijk belang; 

• kosten van eventuele verplaatsing van bebouwing vooruitlopend op een dijk-
versterking komen voor rekening van de waterkeringbeheerder en het rijk 
vanwege betrokken financiële belangen; 

• geadviseerd wordt om over ontwikkelingen in de reserveringszones vroegtij-
dig te overleggen met de waterkeringbeheerder. Wij zullen dit overleg waar 
nodig bevorderen. 

Binnen de gebieden met aaneengesloten bebouwing (kustplaatsen) geldt:  

• bij recht en via vrijstelling mag de planologische ruimte in vigerende be-
stemmingsplannen worden benut;  

• daarnaast zijn nieuwbouw en uitbreiding van bestaande bebouwing onder 
voorwaarden mogelijk. Deze voorwaarden zijn gericht op het voorkomen van 
onomkeerbare ontwikkelingen die nadelig zijn voor toekomstige versterking 
van de waterkering, waarbij er van uit wordt gegaan dat versterking bij voor-
keur buitendijks plaats vindt. De waterkeringbeheerder stelt op basis van 
maatwerk nadere voorwaarden. 

 
Daarnaast kunnen vanuit de waterstaatswetgeving door de waterkeringbeheerder nog 
eisen worden gesteld aan activiteiten op en rondom de huidige keringen, zoals opge-
nomen in de keur. Het is aan de waterkeringenbeheerder om de eisen uit de keur af te 
stemmen op de eisen die gelden voor de reserveringzones. 

 

Bouwbeleid voor de waddeneilanden 

Wij zullen voor de waddeneilanden in nauwe samenwerking met gemeenten en 
waterkeringbeheerders een streekplanuitwerking opstellen waarin wij nader be-
leid formuleren voor bebouwing op de eilanden, rekening houdend met alle zich 
voordoende belangen. In dit beleid worden, na de vaststelling van de legger, te-
vens de exacte reserveringzones langs de dijken en de smalle en brede duinen 
bepaald. Zie tevens hoofdstuk 3. 

 
De laag gelegen delen van de waddeneilanden, vooral de polders en de kust-
plaatsen, worden beschermd door een ring van dijken, smalle en brede duinen 
(primaire keringen). Wij hebben op kaart 16 ‘Waterhuishouding en kustverdedi-
ging’ de door ons gewenste ligging van de primaire waterkering in het duinge-
bied aangegeven. Wij zullen ons ervoor inzetten dat deze ligging door de water-
keringbeheer definitief wordt vastgelegd in de legger.  
 
Bij het bepalen van reserveringszones is deze definitieve ligging van de primaire wa-
terkeringen relevant. Wanneer de primaire kering in de brede duinen in de zeereep 
komt te liggen, hebben wij vanwege de verwachte zeespiegelstijging een voorkeur voor 
een binnendijkse versterking van de primaire kering. In de overige gevallen zal er 
sprake zijn van maatwerk, afhankelijk van huidige bebouwing en huidige natuurwaar-
den. Overigens gelden in brede duinen dezelfde uitgangspunten voor bebouwing als 
langs de dijken en de smalle duinen.  

 
 

2.11.3 Buitendijkse ontwikkelingen 
 
 

Alleen in bijzondere situaties zien wij nog ruimte voor nieuwe buitendijkse ont-
wikkelingen. Daarbij dient risicobewust te worden gebouwd, rekening gehouden 
te worden met zeespiegelstijging of toekomstige peilverhogingen op het IJssel-
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meer, en is een goede landschappelijke en natuurlijke inpassing vereist. De wa-
terbergingsfunctie van het IJsselmeer mag niet significant afnemen.  
 
Wij zien mogelijkheden voor nieuwe buitendijkse functies die specifiek aan het 
water gebonden zijn, zoals jachthavens, watergebonden bedrijvigheid en klein-
schalige voorzieningen voor strand- en waterrecreatie. Daarnaast zijn er bij her-
structurering van bestaande buitendijks gelegen bedrijventerreinen, woon- en 
recreatielocaties mogelijkheden voor nieuwe functies, waaronder woningbouw. 
Deze nieuwe functies moeten wel passen binnen het landschaps-, cultuurhisto-
risch, natuur- en waterbeleid. Bovendien moet (toekomstige) versterking van wa-
terkeringen mogelijk blijven en mogen er geen beperkingen ontstaan voor de 
ontwikkeling van de beroepsscheepvaart. Vanwege het behoud van waterber-
gingscapaciteit zijn inpolderingen en overige onomkeerbare ingre-
pen/bebouwing die de bergingscapaciteit van het IJsselmeer (op termijn) one-
venredig aantasten niet mogelijk. 

 
Wanneer buitendijkse ontwikkelingen plaatsvinden binnen de reserveringzones 
rondom waterkeringen is ook het beleid van de reserveringzones van toepassing.  
Nadere voorwaarden voor buitendijkse ontwikkelingen zijn: 
• buitendijkse bebouwing vindt plaats op risico van de eigenaar; naast het risico van 

schade aan eigendommen zijn in dit verband ook gebruikersrisico’s verbonden aan 
het bouwen en eventueel wonen in buitendijks gebied vanwege de kans op over-
stroming en calamiteiten bij stormcondities; 

• de provincie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade bij 
calamiteiten. De gemeente zal bij de afweging per concreet plan/project hierin haar 
eigen positie moeten bepalen, na overleg met rijk en provincie;  

• bij nieuwbouw of vervanging van bestaande bebouwing wordt vanwege de ge-
noemde risico’s, risicobewust gebouwd. Daarbij wordt tevens rekening gehouden 
met toekomstige zeespiegelstijging of stijging van het IJsselmeerpeil; 

• de buitendijkse ontwikkeling mag geen negatief effect op de waterkwaliteit hebben; 
• de buitendijkse ontwikkeling mag geen wezenlijke afbreuk doen aan de openheid 

en weidsheid van het gebied, zichtlijnen niet onevenredig aantasten en past binnen 
de schaal en maat van de omgeving. 

 
Wij staan één permanent strandpaviljoen toe op de volgende strandlocaties: 

• Ameland: Oranjeweg Hollum, Strandweg Ballum, Strandweg Nes, Strandweg 
Buren 

• Schiermonnikoog: Badweg 
• Terschelling: Paal 8, Heereweg, Molenweg 

• Vlieland: Badweg  
Daarnaast kan op elk van de strandlocaties Hoorn en Oosterend op Terschelling 
één permanent strandpaviljoen worden toegestaan, mits de ecologische inpas-
sing daarvan –specifiek in relatie tot de instandhoudingsdoelen van de Natura 
2000 gebieden en de te doorlopen Natuurbeschermingswetprocedure– op basis 
van actuele ecologische gegevens is aangetoond.   
 
Deze paviljoens staan op risico van de eigenaar en zijn door de vergunningver-
lener aan nadere voorwaarden gebonden, zoals een demontabele constructie. 
Verdere permanente bebouwing op het strand is niet toegestaan.  

 
Permanente bebouwing op het strand is vanuit veiligheidsoogpunt ongewenst. Bij zwa-
re stormen zal schade ontstaan. Permanente bebouwing op het strand belemmert pro-
cessen om mee te groeien met de zeespiegel en kan strijdig zijn met doelstellingen 
vanuit natuur en landschap. De genoemde locaties vormen hierop geaccepteerde uit-
zonderingen. 
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2.12 BODEM 

2.12.1 Inleiding 
De bodem is de ondergrond waarop en waarvan wij leven, te onderscheiden in de ondiepe en de 
diepe ondergrond. De ondiepe ondergrond is de drager van functies, bebouwing en infrastruc-
tuur, de bron voor voedselvoorziening en winning van zand en klei, de vindplaats voor archeolo-
gische voorwerpen en het medium voor transport van stoffen en energie. De diepere ondergrond 
is de bron voor belangrijke grond- en delfstoffen, waaronder grondwater, gas en zout, en biedt 
tevens een mogelijkheid voor energie-opslag en koude-warmte opslag.  
 
De gaswinning onder het vasteland van Fryslân kent een aflopende tendens. Bestaande velden 
op het vasteland zijn voor het overgrote deel in de eindfase van hun rendabele productie aanbe-
land. Dit geldt niet voor het IJsselmeergebied en het waddenzeegebied, waar nog nieuwe gas-
voorraden aanwezig (kunnen) zijn.  
 
Sinds 1996 wordt er in de Noordwesthoek van Fryslân steenzout gewonnen in de concessie Bar-
radeel I. Aangezien de maximale daling van 35 cm hier bijna bereikt is, loopt de productie uit de-
ze concessie op zijn eind. Een tweede concessie is inmiddels verleend. Verwacht mag worden 
dat binnen de streekplanperiode procedures worden opgestart voor verdere uitbreiding van het 
zoutwinningsgebied. Zoutwinning leidt tot bodemdaling. Dit heeft gevolgen voor de waterhuis-
houding in het gebied. 
 
Ondanks de beleidsinspanningen voor zuinig en duurzaam (her)gebruik van primaire, secundai-
re of vernieuwbare bouwgrondstoffen, blijft er een continue behoefte aan oppervlaktedelfstoffen. 
De toekomstige afstemming van vraag en aanbod van oppervlaktedelfstoffen wordt in het nieu-
we rijksbeleid aan de marktwerking overgelaten. Het provinciale beleid vult dit met de vergun-
ningverlening voor ontgrondingen verder in. Door middel van de winning vanuit een aantal diepe 
zandwinputten wordt voor het overgrote deel voorzien in de behoefte aan ophoogzand in onze 
provincie. Daarnaast zijn op diverse plaatsen verspreid over de provincie zandwinplaatsen in ex-
ploitatie t.b.v. de uitvoering van specifieke werken zoals ruilverkavelingen en wegenaanleg. 
 
Voor het bevaarbaar houden van vaarwegen en het saneren van waterbodemverontreinigingen 
is het nodig dat er in watergangen en waterpartijen gebaggerd wordt. Het is daarbij de opgave 
om de vrijkomende baggerspecie op verantwoorde wijze te verwerken of te bergen. Dankzij de 
gezamenlijke uitvoering van het Bagger Actieprogramma door de baggerende partijen is er in 
Fryslân de komende jaren voldoende depotruimte. Baggerspecie wordt zoveel mogelijk gebruikt 
in nuttige toepassingen. Desondanks zullen in de toekomst nieuwe depots nodig zijn.  
 
Het gebruik van de ondergrond voor verwarming en koeling van gebouwen levert aanzienlijke 
energiebesparingen op. Het gebruik van koude-warmte systemen zal de komende jaren een 
sterke groei kunnen doormaken. De verwachting is dat in 2020 voldoende capaciteit gereali-
seerd is om 40.000 woningen te verwarmen en te koelen. Daarnaast zal toepassing vooral ge-
vonden worden in kantoren, scholen, zorginstellingen en mogelijk de glastuinbouw. In 2020 zal 
circa 16 miljoen m3 grondwater rondgepompt worden ten behoeve van koude-warmte-
opslagsystemen. Dit is afgezet tegen de huidige drinkwaterwinningen van circa 50 miljoen m3 

aanzienlijk. Het gaat hierbij in de ondergrond om een oppervlak van circa 130 ha. 
 

2.12.2 Ruimtelijke condities voor duurzaam bodemge-
bruik 
 
In ons streven naar een duurzame ontwikkeling past een zorgvuldige omgang 
met de bodem, waardoor verontreiniging en uitputting worden voorkomen en 
waardevolle bodemelementen zo min mogelijk worden aangetast. Deze zorgvul-
digheid geldt zowel voor de bovenlaag waarop en waarvan wij leven, als voor de 
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ondiepe en de diepe ondergrond. De bodem is naar onze mening niet bestemd 
voor het opslaan van afvalstoffen of componenten van afvalstoffen, die niet 
rechtstreeks ter plaatse uit de bodem afkomstig zijn én die schadelijk voor het 
bodemsysteem of het bodemgebruik kunnen zijn. Wij zullen daarom niet mee-
werken aan activiteiten die gericht zijn op het realiseren van het opslaan van 
dergelijke afvalstoffen in de ondergrond. Specifiek daaronder is begrepen de op-
slag van radioactief en chemisch afval in de ondergrond van Fryslân –bij-
voorbeeld in zoutkoepels– met de kans op calamiteiten en de onbeheersbaarheid 
van ondergrondse opslag. 
 
Voor een zorgvuldige omgang met de bodem is het van belang dat: 

• bodemaspecten vroegtijdig in de ruimtelijke planvorming worden betrokken; 
• gebruikskansen van de bodem worden benut waarbij aantasting van de bo-

dem minimaal is; 

• bij ruimtelijke plannen en ontwikkelingen op locaties met bodemverontreini-
ging wordt gekeken of de bodem ondanks de verontreiniging geschikt is of 
geschikt is te maken voor het beoogde gebruik. Eventuele bodemsanering en 
ruimtelijke ontwikkelingen worden op elkaar afgestemd. 

 
Gemeenten in de hoedanigheid van planontwikkelaars en planvormers, leveren een 
belangrijke bijdrage aan een duurzaam bodemgebruik. Om hen hierin te ondersteunen 
en om te bevorderen dat de relevante bodemaspecten op adequate wijze in de ruimte-
lijke planvorming worden opgenomen, stellen wij een handreiking bodem op met aan-
dacht voor de volgende punten: 
• het gebruik van gemeentelijke en provinciale bodemkwaliteitskaarten in een zo 

vroeg mogelijk planstadium; 
• bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt de bodem geschikt gemaakt voor het beoogde 

gebruik. Er zijn door de dynamiek bovengronds (financiële) mogelijkheden om loka-
le bodemverontreinigingen kosteneffectief te saneren. Wij streven hiermee zorgvul-
dig ruimtegebruik na; 

• mogelijkheden om waardevolle bodemelementen zo min mogelijk aan te tasten.  
 
In de afgelopen jaren zijn (mogelijke) lokale bodemverontreinigingen en diffuse bo-
demverontreiniging met bodemkwaliteitskaarten in beeld gebracht. De komende jaren 
komt informatie beschikbaar over de bodemkwaliteit in relatie tot verschillende ge-
bruiksvormen. Hierdoor kunnen ruimtelijke functies beter afgestemd worden op de 
daarvoor geschikte bodems. Wij brengen de toestand van de bodem verder in beeld. 
 
Met een goede afstemming tussen bodemsanering en ruimtelijke ontwikkelingen kan 
"werk met werk" worden verricht, wat kostenbesparend werkt en stagnatie in de plan-
ontwikkeling voorkomt. De afstemming heeft voordelen voor zowel de bodemsanering 
als voor de ruimtelijke ontwikkelingen. Hiervoor is budget beschikbaar.  

 

2.12.3 Diepe delfstoffen 

 
Opsporing en winning van diepe delfstoffen is toegestaan buiten de EHS en be-
staande natuurgebieden, op plaatsen waar de invloed op de omgeving zo be-
perkt mogelijk is. Het zoeken naar en winnen van diepe delfstoffen onder het 
IJsselmeer is alleen mogelijk vanaf het vasteland, waarbij via milieuonderzoek is 
aangetoond dat er geen onevenredige schade wordt aangebracht aan de belan-
gen van waterkwantiteit, -kwaliteit, veiligheid van waterkeringen en natuur, 
scheepvaart, recreatie en visserij. Wij zijn tegen nieuwe opsporing en nieuwe 
winning van gas op de waddeneilanden en in de Waddenzee. Ook zijn wij tegen 
nieuwe opsporing en winning van gas onder de Waddenzee vanaf het vasteland, 
omdat wij op grond van het voorzorgbeginsel het risico van bodemdaling en de 
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gevolgen daarvan voor het ecosysteem niet accepteren. Bij de toepassing van 
het kabinet van de rijksprojectenprocedure voor de gaswinning onder de Wad-
denzee vanaf het vasteland, vinden wij het gewenst om op kritische wijze in deze 
projectenprocedure te participeren. Ook het vervolg van het traject zullen wij met 
aandacht volgen en daarbij het voorzorgbeginsel hoog houden. Voor nieuwe op-
sporing en winning van andere diepe delfstoffen dan gas onder de Waddenzee, 
geldt eveneens dat wij dit niet acceptabel vinden. 
 
Wij beschouwen opsporing en winning van diepe delfstoffen als een noodzakelijke 
maatschappelijke activiteit waarvoor geschikte locaties kunnen worden benut, rekening 
houdend met eisen vanuit de delfstoffenwinning en de omgeving. Natuurgebieden 
worden ontzien om ongewenste verstoring en negatieve effecten te voorkomen. Speci-
fiek voor het IJsselmeer geldt dat het risico van enige verontreiniging wordt uitgesloten 
vanwege het belang van de zoetwatervoorraad (drinkwater). Specifiek voor de wad-
deneilanden en de Waddenzee geldt het primaat van de natuurlijke en landschappelij-
ke waarden.  
 
Zoutwinning in de noordwesthoek van Fryslân is op grond van de bestaande 
winningvergunning en het bestaande winningplan mogelijk. Nieuwe zoutwin-
ningactiviteiten wijzen wij af zolang de onzekerheden die nieuwe winning hier 
met zich meebrengt voor de mate van verzilting, het moeilijke herstel van de wa-
terhuishouding en het handhaven van hoogwaardige landbouw niet zijn wegge-
nomen. 
 
Het vraagstuk van opslag van gas in de diepe ondergrond wordt actueel, bijvoorbeeld 
om een bijdrage te leveren aan de CO2-reductie in de atmosfeer. Nadat de voor- en 
nadelen daarvan voldoende bekend zijn, zullen wij daarover een nader standpunt in-
nemen. 

 

2.12.4 Oppervlaktedelfstoffen 
 
Voor de winning van oppervlaktedelfstoffen –in Fryslân voornamelijk ophoog-
zand– kan gebruik worden gemaakt van bestaande (zand)winputten en 
(zand)winplaatsen op het vaste land, inclusief gepaste uitbreiding daarvan. Bij 
bestaande winlocaties is zowel functioneel als multifunctioneel ontgronden toe-
gestaan. Bij uitbreiding van bestaande winlocaties wordt in het uitbreidingsdeel 
bij voorkeur multifunctioneel ontgrond, tenzij dat op onoverkomelijke bezwaren 
stuit. Nieuwe winlocaties op het vasteland zijn alleen toegestaan als het gaat om 
multifunctionele ontgrondingen buiten de EHS en bestaande natuurgebieden, en 
daar waar de invloed op de omgeving zo beperkt mogelijk is.  
 
Winning van ophoog-, beton- en metselzand in het IJsselmeer is in beginsel mo-
gelijk, bij voorkeur in relatie tot aanleg, verbeteringen of verdiepingen van de 
vaargeulen. Voor overige zandwinninglocaties wijzen wij geen voorkeursgebie-
den aan. Concrete initiatieven voor winning binnen en buiten de vaargeulen en 
winning op grotere diepten (> 8 m) zijn alleen mogelijk wanneer uit toetsing aan 
de effecten op de waterkwaliteit, de natuurwaarden (VHR-toets) en de kustveilig-
heid (stabiliteit dijken) blijkt dat geen onevenredige nadelige effecten optreden.  

 
De winning van oppervlaktedelfstoffen beschouwen wij als een noodzakelijke maat-
schappelijke activiteit waarvoor geschikte locaties kunnen worden benut, rekening 
houdend met omgevingsfactoren. Bij functionele ontgronding gaat het om ontgronding 
die uitsluitend de winning van oppervlaktedelfstoffen tot doel heeft. Bij multifunctionele 
ontgronding wordt de winning gecombineerd met de realisering van gewenste maat-
schappelijke doelen zoals woningbouw, natuurontwikkeling, waterberging, recreatie, 
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aanleg en verdieping van vaargeulen. Uitgangspunt hierbij blijft ons reguliere planolo-
gische beleid. Multifunctionele ontgronding draagt er ook aan bij dat voormalige winlo-
caties op een verantwoorde wijze worden afgewerkt en een passende bestemming 
krijgen.  
 
Op basis van de op te stellen beheerplannen op grond van de Natuurbeschermingswet 
zullen wij nader richting geven aan ontgrondingen, met name in de grote wateren (i.c. 
het IJsselmeer). Hiermee kunnen wij de algemene principes uit dit streekplan voor 
winning van oppervlaktedelfstoffen, bij concrete initiatieven voor ontgrondingen op on-
derdelen en voor locaties nader verfijnen en toespitsen op de betrokken gebieden. 
Concrete initiatieven voor ontgronding worden vervolgens per geval beoordeeld in het 
kader van de Ontgrondingenwet en de provinciale Ontgrondingenverordening. In een 
beschikking op grond van de Ontgrondingenwet worden alle bij de ontgronding betrok-
ken belangen, zoals effecten op de natuur en de waterhuishouding, betrokken. 
 
Het duurzaam omgaan met bouwgrondstoffen en het werken met gesloten of positieve 
grondbalansen is uitgangspunt bij infrastructurele en civieltechnische werken. Wij vin-
den het gewenst dat creatief hergebruik van bouwgrondstoffen, grond en bagger wordt 
meegenomen als ontwerpfactor voor ruimtelijke projecten. In dit verband is tevens de 
bouwgrondstoffentoets als bedoeld in de Nota Ruimte van belang. 
 

2.12.5 Baggerspecie 
 
Bij het zoeken naar geschikte locaties voor baggerdepots wordt rekening ge-
houden met de ligging ten opzichte van de plaats waar baggerspecie vrijkomt, de 
ruimtelijke spreiding en de gevoeligheid van het gebied, waarbij kwetsbare ge-
bieden en objecten zoveel mogelijk worden ontzien en rekening wordt gehouden 
met landschappelijke waarden. Ligging in natuurgebied is alleen mogelijk wan-
neer dit gecombineerd kan worden met gepaste natuurontwikkeling. De import 
van bagger van buiten de provincie vinden wij ongewenst. 
 
Voor de afzet en berging van vrijkomende baggerspecie werken wij mee aan: 
• het optimaal aanwenden van baggerspecie klasse 0, 1 en 2 (niet verontreinigd tot 

licht verontreinigd) in werken;  
• de berging van baggerspecie klasse 3 en 4 (matig tot zwaar verontreinigd) in daar-

voor geschikte depots of door gecontroleerde berging in werken.   
 

Een deel van de baggerspecie (klasse 0, 1 en 2) kan worden gebruikt en/of verwerkt in 
werken. Concrete toepassingen van bagger zijn mogelijk bij onderhoud van oevers en 
kaden, beheer van zandwinputten, ophogen van (agrarische) percelen, natuurontwik-
keling en infrastructuur, aanleg van (geluid)wallen en waterkeringen. Ook het heropvul-
len van voormalige zandwinputten met bagger (of grond) beschouwen wij als een nut-
tige toepassing. Wij stimuleren deze vorm van ‘hergebruik’ en verzoeken gemeenten 
en waterschappen om bij voorgenomen werken de mogelijkheden hiervoor optimaal te 
benutten. 
 
Daarnaast zijn er voldoende depots nodig voor de berging van overige baggerspecie 
(klasse 3 en 4). Er kan ook sprake zijn van gecontroleerde toepassing en/of berging in 
werken, zoals geluidswallen en afdekking van stortplaatsen, mits de milieuhygiënische 
voorwaarden duurzaam gewaarborgd zijn. Hergebruik van bestaande vrijkomende de-
pots biedt mogelijkheden zonder dat dit extra ruimtelijke consequenties heeft. 
 
Baggerspecie uit het IJsselmeer kan in het geval van geen of lichte tot matige 
verontreiniging worden verspreid of gestort in het IJsselmeer, inclusief vooroe-
veraanleg, mits er bij een eventuele lokale verslechtering van de bodem is aan-
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getoond dat de maatregel als geheel voor het water- en bodemsysteem positief 
is. Sterker vervuilde baggerspecie moet worden afgevoerd naar geschikte stort-
plaatsen voor baggerspecie. 
 

2.12.6 Koude-warmte opslag 
 
Wij stimuleren het gebruik van de ondergrond voor energieopslag door middel 
van koude-warmte opslagsystemen. Hiervoor is in principe in de hele provincie 
ruimte, met uitzondering van de grondwaterbeschermingsgebieden –zoals op 
kaart 19 ‘Geschiktheid ondergrond Fryslân voor koude-warmte opslagsystemen’ 
aangegeven– vanwege hun kwetsbaarheid in verband met drinkwaterwinning. 
Voor concrete initiatieven is een passende onderbouwing nodig, waarin rekening 
wordt gehouden met een goede ruimtelijke, milieuhygiënische en waterhuis-
houdkundige inpassing. 
 
De ondergrond in Fryslân is, met uitzondering van de grondwaterbeschermingsgebie-
den, in het algemeen zeer geschikt voor de toepassing van koude-warmte opslagsys-
temen; zie kaart 19 ‘Geschiktheid ondergrond Fryslân voor koude-warmte opslagsys-
temen’. Gezien deze geschiktheid vragen wij vanuit milieu en economisch perspectief 
aandacht voor de kansen voor koude-warmte opslagsystemen, rekening houdend met 
de bescherming van het grondwater.   
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2.13 MILIEU 

2.13.1 Inleiding 

Bij een duurzame ruimtelijke ordening vormt aandacht voor milieuaspecten een vanzelfspre-
kend onderdeel van de ruimtelijke planvorming. Door milieuaspecten vroegtijdig in de ruimtelijke 
planvorming te betrekken kan veel milieuwinst worden bereikt zonder dat (naderhand) kostbare 
investeringen en maatregelen nodig zijn. Mede als gevolg van het gevoerde milieubeleid en 
door technologische ontwikkelingen is het milieu in Fryslân in de afgelopen decennia aanzienlijk 
verbeterd. Bodem, water en lucht zijn schoner geworden. 
 
Toch zijn er ook nog knelpunten. De sterke toename van het autoverkeer is van invloed op het 
geluidsniveau en de luchtkwaliteit. De uitstoot van luchtverontreinigende stoffen, met name 
koolstofdioxide, draagt bij aan het broeikaseffect en daarmee aan klimaatveranderingen. Exter-
ne veiligheid heeft een hogere prioriteit en meer aandacht gekregen. 
 
In ons milieubeleid passen wij milieunormen voor inrichtingen en activiteiten toe. Via vergun-
ningverlening, handhaving, ondersteuning, kennisuitwisseling, stimulering en voorbeeldwerking 
bevorderen wij dat het milieu zo gering mogelijk wordt belast. Zuinig en duurzaam (her)gebruik 
van grond- en hulpstoffen vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt.  
Met ons ruimtelijk beleid kan deze inzet worden ondersteund. Door een vervoersvriendelijke 
situering van wonen, werken en voorzieningen wordt bijvoorbeeld bijgedragen aan beperking 
van mobiliteit en daarmee van energiegebruik. Door milieubelastende en milieugevoelige activi-
teiten voldoende ruimtelijk van elkaar te scheiden, kan (potentiële) milieuhinder worden voor-
komen. 
 
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op enkele specifieke milieuaspecten die consequenties 
kunnen hebben voor de ruimtelijke inrichting.  
 
In aanmerking wordt genomen dat Fryslân een relatief milieuvoordeel heeft: ten opzichte van 
andere landsdelen is de lucht in Fryslân redelijk schoon, is de geluidhinder beperkt en zijn er 
weinig knelpunten op het gebied van externe veiligheid. Er zijn nog gebieden waar het echt stil 
en donker is. Dit milieuvoordeel vormt een kernkwaliteit van Fryslân.  
 

 
 

2.13.2 Algemeen 
 

Bij ruimtelijke planvorming dient aan de basiskwaliteitsnormen voor de gezondheid en 
veiligheid van alle burgers te worden voldaan. In wetten en regelingen zijn de onder-
grenzen voor aanvaardbare veiligheids- en gezondheidsrisico’s vastgelegd. Uitgangs-
punt is dat milieu- en veiligheidsaspecten vroegtijdig in de ruimtelijke planvorming wor-
den betrokken om problemen in het eindstadium te kunnen voorkomen. In een vroeg-
tijdig planstadium kan vaak ook nog de meeste milieuwinst geboekt worden. 

 
Op grond van onze sturingsfilosofie “lokaal wat kan, provinciaal wat moet” zijn naar on-
ze mening gemeenten primair verantwoordelijk voor de naleving van milieunormen bij 
ruimtelijke planvorming. Wij zijn daarbij medeverantwoordelijk, wanneer er specifieke 
provinciale belangen, gebieden of domeinen betrokken zijn. 
 
Omstandigheden en inzichten over basiskwaliteiten voor gezondheid en veiligheid zijn 
aan wijziging onderhevig. Wij ontwikkelen daarom een digitaal raadpleegbaar signale-
ringskaartsysteem waarin de bronnen zijn aangegeven waarvoor ruimtelijk relevante 
normen of vrijwaringszones gelden. Dit systeem houden wij actueel. Met dit systeem 
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bevorderen wij dat de actuele basiskwaliteitsnormen goed doorwerken in bestem-
mingsplannen, zonder dat bij elke wijziging van normen het streekplan gewijzigd hoeft 
te worden. Het systeem heeft een belangrijke signaleringsfunctie bij het opstellen en 
afwegen van gemeentelijke en regionale ruimtelijke plannen. Onze provinciale risico-
kaart, waarop de belangrijkste risicobronnen in de provincie zijn aangegeven, vormt 
een onderdeel van dit digitale signaleringssysteem. 
 
De meest actuele gegevens hebben wij opgenomen op de indicatieve kaart 6 ‘Milieu- 
en overige technische belemmeringen’. Op deze kaart staan bronnen en activiteiten 
waarvoor een milieuzone of vrijwaringszone met ruimtelijke belemmeringen en beper-
kingen van toepassing is. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving daarvan wordt 
hiermee rekening gehouden en vindt afstemming plaats met de desbetreffende rege-
lingen en betrokken instanties. Voor uitbreidingsruimten langs hoofdinfrastructuur en 
reserveringszones voor toekomstige dijkversterking verwijzen we naar de paragrafen 
2.4 en 2.11. Ook geluidscontouren langs infrastructuur en rond inrichtingen en geur-
contouren zijn niet op de kaart 6 aangegeven. Hiervoor wordt verwezen naar de actue-
le vergunde of berekende situatie. 
 
De ruimtelijke relevante defensiebelemmeringen hebben wij eveneens op kaart 6 aan-
gegeven. De omschrijving van de relevante defensiebelemmeringen zullen wij in de 
handleiding gemeentelijke plannen opnemen. Dit betreffen geen beleidsmatige be-
lemmeringen vanuit het streekplan, maar belemmeringen die ook nu al op grond van 
bestaande regelingen en kaders gelden. Vanwege onze inzet op de centrale functie en 
positie van Leeuwarden als provinciehoofdstad en specifiek kantorenstad, zullen wij 
voor de obstakelvrije zone(s) rond de luchtmachtbasis Leeuwarden waar nodig en ge-
wenst de gemeente Leeuwarden ondersteunen om specifieke projecten in dat kader 
mogelijk te maken.  
 
Voor de integrale afstemming tussen milieubelastende inrichtingen en milieugevoelige 
bestemmingen bieden de afstandsnormen uit de meest recente brochure “Bedrijven en 
milieuzonering” van de Vereniging Nederlandse Gemeenten een goede planologische 
vertaling. Wij vragen gemeenten bij de opstelling van ruimtelijke plannen van deze bro-
chure gebruik te maken. 
 

2.13.3 Externe veiligheid 

Bij ruimtelijke planvorming wordt rekening gehouden met de normstelling voor indivi-
duele plaatsgebonden risico’s en voor groepsrisico’s, met de daarop gebaseerde risi-
cocontouren en veiligheidsafstanden. Dit geldt zowel voor de kwetsbare (ver-
blijfs)functies zoals wonen, recreatie en zorgvoorzieningen, als voor de risicovolle acti-
viteiten. Waar mogelijk wordt door de ruimtelijke situering van functies een hogere am-
bitie dan de wettelijke risiconorm gerealiseerd. 

 
Op het gebied van de externe veiligheid heeft zich veel Europese en nationale wet- en 
regelgeving ontwikkeld. Deze wet- en regelgeving werkt ook ruimtelijk door. In het Be-
sluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) en het Vuurwerkbesluit is dit voor bestem-
mingsplannen wettelijk vastgelegd. Met onze provinciale risicokaart zullen wij op pro-
vinciaal niveau actueel inzicht geven in de ligging van risicovolle activiteiten met hun 
uitstralingseffecten. In de handleiding gemeentelijke plannen zullen wij de belangrijkste 
ruimtelijke consequenties van enkele risicovolle activiteiten concreet aangeven. Daar-
onder vallen de aan te houden veiligheidsafstanden ten opzichte van de tracés van het 
landelijk net van hoofdtransportleidingen. Geldende veiligheidszones of stroken langs 
leidingen verschillen per soort of omvang van de leiding. Bij concrete plannen en pro-
jecten in de nabijheid van de leidingen zal hierover contact moeten worden opgeno-
men met de desbetreffende leidingbeheerder. Elektromagnetische velden worden ver-
meden door gevoelige verblijfsfuncties, zoals wonen en scholen, niet in de directe na-
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bijheid van hoogspanningslijnen te situeren. Daarnaast wordt nieuwe bebouwing direct 
nabij 220 kV-stations vermeden zodat uitbreidingsmogelijkheden niet worden belem-
merd en eventuele overlast wordt beperkt.  
Ook bij ruimtelijke planvorming die gepaard gaat met het genereren of verleggen van 
transportstromen van gevaarlijke stoffen, is het van belang dat de ruimtelijke conse-
quenties voor functies daarlangs worden afgewogen. Hiervoor stellen de infrastruc-
tuurbeheerders gegevens beschikbaar. In Fryslân vindt over de spoorlijn Leeuwarden–
Groningen (in beperkte mate) vervoer van gevaarlijke stoffen plaats.   
 

2.13.4 Luchtkwaliteit 

Bij ruimtelijke planvorming voor wegen en gevoelige (verblijfs)functies en bij de aanleg 
en reconstructie van wegen, wordt rekening gehouden met de normen uit het Besluit 
Luchtkwaliteit. Bij overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen zal worden gekeken 
naar mogelijke (bron)maatregelen om alsnog aan de gewenste luchtkwaliteit te kunnen 
voldoen. Bij het zoeken van locaties voor gevoelige (verblijfs)functies in de stedelijke 
bundelingsgebieden wordt dit gezondheidskundig aspect nadrukkelijk meegewogen. 
 
Op dit moment zijn er in Fryslân, op enkele binnenstedelijke locaties na waarvoor 
maatregelen worden getroffen, geen overschrijdingen van grenswaarden luchtkwaliteit. 
Wij willen de relatief schone lucht in de provincie zoveel mogelijk behouden en mens 
en milieu beschermen tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging. Naast een 
goede ruimtelijke situering van milieubelastende functies ten opzichte van gevoelige 
(verblijfs)functies, vinden wij het treffen van bronmaatregelen van groot belang om aan 
de luchtkwaliteitseisen te voldoen. Vooral schonere motoren kunnen een bijdrage leve-
ren. Daarom streven wij ernaar om in 2010 te voldoen aan de eisen uit het Besluit 
Luchtkwaliteit. Hierin zijn grenswaarden aangegeven voor de componenten SO2, (zwa-
veldioxide), NOx (stikstofoxiden), PM10 (fijn stof), Pb (Lood) en benzeen. 
 
Nieuwe geurhindersituaties kunnen worden vermeden door een goede ruimtelijke situ-
ering van stankgevoelige situaties ten opzichte van (potentiële) stankveroorzakende 
functies zoals veehouderijen, mestsilo’s en vergistinginstallaties, afvalverwerking en 
sommige industrieën. Hiervoor bestaan landelijke normen en richtlijnen. 
De omzetting van agrarische bedrijfswoningen/bedrijfsgebouwen in niet-agrarische be-
drijfswoningen of de oprichting anderszins (via kwaliteitsarrangementen) van niet-
agrarische bedrijfswoningen in het landelijk gebied, mag geen extra beperkingen voor 
(de ontwikkeling van) bestaande agrarische bedrijven opleveren; gemeenten wegen dit 
per concreet geval vervolgens af. Met dit uitgangspunt streven wij ernaar dat nieuwe 
niet-agrarische bedrijfswoningen geen nieuwe belemmeringenfactor in het landelijk ge-
bied kunnen worden. Hierbij zijn wij afhankelijk van de landelijke milieuwetgeving. 
 

2.13.5 Geluid 

Bij ruimtelijke planvorming voor wegen en gevoelige (verblijfs)functies en bij de aanleg 
en reconstructie van wegen, wordt voldaan aan de normen uit de Wet geluidhinder. Bij 
overschrijding van de geluidhindernormen zal worden gekeken naar mogelijke maatre-
gelen om alsnog aan de grenswaarden te kunnen voldoen. Wanneer dit niet mogelijk is 
kan van de wettelijke ontheffingsgronden gebruik worden gemaakt. Daarnaast vinden 
wij handhaving van een goede kwaliteit van de stiltegebieden belangrijk voor de na-
tuurlijke en recreatieve kwaliteiten van het landelijk gebied.  

 
Geluid heeft een grote invloed op de leefbaarheid van onze omgeving. Zeker in een re-
latief rustige provincie als Fryslân is het belangrijk om dit milieuvoordeel te behouden. 
Ook in ons ruimtelijk beleid houden wij daar rekening mee. Met het stimuleren van 
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bronmaatregelen streven wij naar vermindering van de geluidsproductie. Wij vinden het 
gewenst dat bedrijven die veel geluid produceren zoveel mogelijk worden geconcen-
treerd op de zwaardere, voor geluid gezoneerde bedrijventerreinen. Daarvoor kunnen 
geluidzones worden aangepast indien het woon- en leefmilieu in de omgeving zich 
daar niet tegen verzet. Niet benutte geluidsruimte wordt zoveel mogelijk teruggebracht 
door tijdige aanpassing van de geluidszone. Dit geldt ook bij de sanering van geluid-
hinderbronnen. 
 

2.13.6 Duurzame energie 

Vanuit ons klimaatbeleid streven wij naar het beperken van emissies, met name van 
kooldioxide (CO2). Een duurzame energiehuishouding draagt hieraan bij, waarbij wij 
uitgaan van de voorkeursvolgorde: eerst het beperken van energiegebruik, dan het be-
nutten van duurzame energiebronnen en tenslotte efficiënt gebruik van fossiele brand-
stoffen. 
 
Vanuit het oogpunt van duurzame stedelijke ontwikkeling vinden wij het belangrijk dat 
de aspecten energiebesparing en het benutten van duurzame energie meegenomen 
worden bij de voorbereiding en beoordeling van ruimtelijke plannen, nieuwbouwplan-
nen, renovatieprojecten, stimuleringsprojecten en bij de energetische kwaliteit van ge-
bouwen en (bedrijfs)inrichtingen. 
 
Gemeenten hebben bij de invulling hiervan een belangrijke taak. Wij vinden het ge-
wenst dat de ruimtelijke mogelijkheden en kansen voor energiebesparing –binnen de 
kaders van ons reguliere planologische beleid– worden benut. Zo kan door een zorg-
vuldige aanleg en inrichting van wegen, wegaansluitingen en transportroutes, een bij-
drage worden geleverd. Ook met een uitgekiende stedenbouwkundige inrichting van 
nieuwe woon- en werklocaties kan energie worden bespaard. 
 
Op bestemmingsplanniveau kunnen de volgende ruimtelijke aspecten met het oog op 
de energiebesparing en duurzame energievoorziening van belang zijn: 
• een optimale oriëntatie van warmtevragende (verblijfs)ruimten op de zon (zonge-

richte verkaveling); 
• een optimale benutting van bestaand bebouwd gebied door compact te bouwen; 
• multifunctionaliteit, waardoor uitwisseling van energie tussen diverse functies mo-

gelijk wordt; 
• het ruimtelijk faciliteren van alternatieve duurzame energievoorzieningen en ener-

giedragers, waaronder de ruimtelijke inpassing van collectieve energievoorzienin-
gen en energiedragers en van koude-warmte opslagsystemen. Wanneer zich hier-
voor kansen aandienen, zullen wij deze onder de aandacht van gemeenten en ini-
tiatiefnemers brengen. 

 
Wij vinden het gewenst dat gemeenten een energievisie ontwikkelen, die als basis kan 
dienen voor een energiehoofdstuk in de verschillende ruimtelijke plannen. Wij onder-
steunen de gemeenten hierbij zo nodig. Energiekaarten kunnen dienen als inspiratie-
bron voor ruimtelijke ontwikkelingen en ruimtelijke plannen waarin passende kansen 
voor energiebesparing en duurzame energievoorziening worden benut. 
 
Bij de realisering van de gewenste energiebesparing kan gebruik worden gemaakt van 
landelijke maatregelen, zoals ondermeer opgenomen in de nationale pakketten duur-
zaam bouwen. Bij woon-zorgprojecten of herstructurering van woningen, kan een (ver-
hoogde) inzet op duurzame energie worden gestimuleerd door de toekenning van sub-
sidies voor stedelijke vernieuwing. Een combinatie van woon-zorgprojecten met her-
structurering is daarbij denkbaar. 



2.13 Thema’s – Milieu 
_______________________________________________________________________ 

STREEKPLAN FRYSLÂN 2007                      133 
 

 
Wij zullen binnen Fryslân geen medewerking verlenen aan de bouw van kerncen-
trales. 
Wij beschouwen kernenergie in dit verband niet als een duurzame vorm van energie-
voorziening vanwege de kans op calamiteiten met bijbehorende grote nadelige effec-
ten op het woon- en leefmilieu en de problematische opslag van radioactief afval. 
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3.        GEBIEDEN 

 
INTRODUCTIE 
 
In dit hoofdstuk krijgt het algemene beleid uit de hoofdstukken 1 en 2 een gebiedsspe-
cifieke vertaling en verdieping. Hiermee versterken wij het concrete en uitvoeringsge-
richte karakter van het streekplan. De beleidsteksten in dit hoofdstuk hebben een indi-
catieve status, zodat ruimte is voor lokaal maatwerk; in paragraaf 3.7 IJsselmeer zijn 
echter ook essentiële en richtinggevende uitspraken opgenomen. De beleidsteksten 
kunnen wel hun grondslag vinden in de als richtinggevend of essentieel aangegeven 
beleidsuitspraken uit hoofdstuk 1 en 2.  
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3.1 MIDDEN-FRYSLÂN 

 
Hier komt kaart van gebied met daarop gemeenten: 
Boarnsterhim, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menaldumadeel, Tyt-
sjerksteradiel 
 

 

3.1.1 Gebiedsbeschrijving 
Het geografische hart van Fryslân geeft een dwarsdoorsnede van de Friese land-
schappen: open kleiweidegebieden aan de noord- en westzijde, meren en laagveen-
gebieden richting het zuiden, de overgang naar de meer besloten Noordelijke Wouden 
naar het oosten, en het stadslandschap rond Leeuwarden. In dit stadslandschap ko-
men verschillende belangrijke netwerkverbindingen samen. 
De stad Leeuwarden heeft een belangrijke functie voor heel Fryslân, op tal van terrei-
nen. Ruim de helft van de bevolking in Midden-Fryslân woont in de gemeente Leeu-
warden. Bijna 34% van de Friese werkgelegenheid zit in deze regio, waarvan bijna 
75% in Leeuwarden. Leeuwarden faciliteert 25% van alle werkgelegenheid in Fryslân. 
De afgelopen jaren heeft Leeuwarden deze positie verder waar kunnen maken, op het 
gebied van het (hoger) onderwijs, de zakelijke dienstverlening en de zorg, maar ook op 
het gebied van de woningbouw. De ontsluiting van Leeuwarden, zowel extern als in-
tern, levert echter vooral in de spits knelpunten op en belemmert ontwikkelingen. 
Het contrast van de grote dynamische stad en de rust en ruimte van het landelijk ge-
bied daaromheen, leveren een vestigingsfactor op van formaat voor nieuwe bedrijvig-
heid, voor nieuwe vormen van dienstverlening en voor nieuwe inwoners van buiten de 
provincie.  
De krachtige regionale centra Burgum en Grou hebben buiten Leeuwarden een be-
langrijke regionale verzorgingsfunctie voor het omliggende gebied. Het zijn tevens re-
gionale concentratiekernen voor wonen en bedrijvigheid.  
Midden Fryslân kenmerkt zich door een hoge dorpendichtheid. Grotere plattelandsker-
nen zijn Stiens, Gytsjerk, Hurdegaryp en Dronrijp. Grotere eenheden natuur zijn het 
Nationaal Park De Alde Feanen en de Grote Wielen. Met de robuuste natte verbinding 
die door het gebied loopt, zijn deze natte gebieden verder aan elkaar te koppelen. 
Recreatieve concentratiepunten zijn er bij Leeuwarden inclusief het Wielengebied (cul-
tuur- en stedelijk toerisme, watersport), Grou, Terherne en Earnewâld (watersport). De 
realisering van de staande mastroute creëert nieuwe mogelijkheden voor recreatieve 
ontwikkelingen. Het gebied kent een fijnmazig netwerk van recreatieve verbindingen 
voor diverse vormen van plattelandstoerisme.  
 

3.1.2 Algemene visie 
Voor Midden-Fryslân stellen wij het verder benutten van de combinatie van de dyna-
miek van een grote stad en de kwaliteiten van het omringende landelijke gebied cen-
traal. Hiertoe versterken wij allereerst de centrumpositie van Leeuwarden, met accen-
ten op een kwantitatief en kwalitatief voldoende aanbod van woningen en op een ver-
betering van de bereikbaarheid. Daarnaast zetten wij in op een stevige verankering 
van Leeuwarden in z’n landelijke omgeving door te investeren in de ontwikkeling van 
groen en blauwe structuren in combinatie met recreatieve voorzieningen. Het stedelijk 
bundelingsgebied Leeuwarden biedt voldoende mogelijkheden voor zowel verstedelij-
king als voor versterking van groene en blauwe kwaliteiten. 
Verder zetten we in op de handhaving en versterking van de positie van Burgum en 
Grou als belangrijke regionale centra in het gebied. Burgum kan daarbij profiteren van 
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een betere aansluiting op het landelijke hoofdwegennet wanneer de Centrale As is ge-
realiseerd.  
Bij recreatieve ontwikkelingen wordt aangesloten bij de kwaliteiten van recreatieve 
concentratiepunten. We zetten in op uitbouw en versterking van de recreatieve netwer-
ken. Met name de verbindingen voor wandelen, fietsen en varen tussen stad en platte-
land kunnen beter. We willen de potenties van de staande mastroute en de noordelijke 
Elfsteden–vaarroute, het stedelijk cultuurtoerisme (Leeuwarden) en het plattelandstoe-
risme verder benutten.  
In de kleigebieden is binnen de landschappelijke kernkwaliteiten ruimte voor agrarische 
schaalvergroting. Buiten de kleigebieden zien wij, naast mogelijkheden voor schaal-
vergroting binnen de kernkwaliteiten, vooral mogelijkheden voor verbreding van de 
agrarische bedrijfsvoering: recreatie, waterberging in de lagere delen om lokale water-
overlast tegen te gaan en natuur- en landschapsontwikkeling. 
 

3.1.3 Bodem, landschap, natuur en water 

• In het westelijk deel van het Nationaal Landschap Noordelijke Wouden wordt  
–naast de reguliere ontwikkelingsmogelijkheden– ingezet op behoud, verdere ver-
sterking en recreatieve benutting van de specifieke kwaliteiten van dit gebied 
(houtwallen en elzensingels, dobben, pingo’s en kleine waterlopen). De landbouw-
kundige ontwikkeling en verduurzaming van de houtwallen- en elzensingelstructuur 
staan voorop. 

• De ontwikkeling van (nieuwe) stadslandschappen rond Leeuwarden is van belang 
om de samenhang tussen stad en omliggend gebied te versterken. Bestaande 
structuren kunnen dit nieuwe landschap mee kleuren. Door inrichting (bijvoorbeeld 
landgoedwonen) wordt bijgedragen aan de versterking van groene en blauwe 
structuren. Dit draagt ook bij aan de ontsluiting van het landelijk gebied rond de 
kernen.  

• De grote aaneengesloten natuurgebieden (Alde Feanen, Wielen, Burgumermeer 
en De Leijen) worden in stand gehouden en de mogelijkheden voor recreatief me-
degebruik zijn hierop afgestemd.  

• De robuuste natte verbinding wordt werkende weg versterkt, in combinatie met 
boezemvergroting, eventuele retentie- en boezemgebieden in de lage gebieden en 
recreatief medegebruik. Opvaarten kunnen van belang zijn voor boezemvergroting 
en voor recreatie (multifunctionaliteit). 

• Cultuurhistorische objecten zoals kerkpaden, en landschappelijke kwaliteiten kun-
nen worden gebruikt om recreatieve routestructuren te verbeteren. 

• Voor het overige wordt uitgegaan van de bestaande landschappelijke en natuurlij-
ke kernkwaliteiten en het benutten dan wel verder ontwikkelen daarvan, ook voor 
weidevogels en ganzenopvang. Het behoud van de landbouw is hiervoor van be-
lang, met kansen voor groene en blauwe diensten.  

 

3.1.4 Ontsluiting 

• De realisering van de Haak bij Leeuwarden met een westelijke invalsweg is essen-
tieel voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling en een betere ontsluiting van 
Leeuwarden en voor de doorstroming van de rijksweg 31. De realisering van de 
Haak sluit aan op de verdubbeling van de Wâldwei. Integrale gebiedsontwikkeling 
zal hier aan de orde zijn. Daarnaast is de aanleg van de Noordwesttangent belang-
rijk voor de ontsluiting van het gebied ten noorden van Leeuwarden en voor de ont-
lasting van het wegenstelsel in Leeuwarden zelf. De realisering van de Centrale As 
is essentieel voor een betere ontsluiting van Noordoost Fryslân en specifiek van 
Dokkum. Het provinciaal verkeer- en vervoerplan en de afzonderlijke tracébeslui-
ten zijn leidend voor de tracékeuzes voor deze wegen. Onze voorkeurstracés zijn 
op kaart weergegeven.   
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• Bij de realisering van de Zuiderzeelijn komt er tevens een snelle shuttleverbinding 
naar Leeuwarden.  

• Wij zullen ons inspannen voor verdere verdubbeling van het spoortraject Gronin-
gen–Leeuwarden ten behoeve van de verbetering van de treindienst.  

• Opwaardering van het Prinses Margrietkanaal en het Van Harinxmakanaal tot 
klasse Va biedt mogelijk op termijn verdere kansen voor natte bedrijvigheid. 

 
 

3.1.5 Nederzettingen en gebruiksfuncties 

Stedelijk bundelingsgebied Leeuwarden  

 

Voor het bundelingsgebied Leeuwarden houden wij voor de periode 2005 t/m 2015 re-
kening met het volgende indicatieve ontwikkelingsprogramma: 
 
aantal netto toe te voegen woningen (indicatief)*) minimaal 4700 
– waarvan bij Leeuwarden**)   > 85 % 
indicatie ruimtebeslag wonen (nieuw)***)   ± 220 ha. 
indicatie ruimtebeslag werken (nieuw)****)  ± 80 ha. 
 
*) uitgegaan is van de trendprognose 2005, en van het minimale aandeel voor woningbouwconcentratie in 
het stedelijk bundelingsgebied; dit is nog exclusief het wegwerken van het huidige Friese woningtekort met 
circa 2.000 woningen; 
**) uitgegaan is van een toename van het woningaandeel van Leeuwarden in het gehele bundelingsgebied 
ten opzichte van het woningaandeel in 2004; 
***) uitgegaan is van de minimale woningbouwtaakstelling, 30% van de woningtoename in bestaand be-
bouwd gebied en een woningdichtheid van minimaal 15 woningen per ha; 
****) uitgegaan is van de extrapolatie van de uitgifte van 1995-2004 bij Leeuwarden, verminderd met de per  
1 januari 2005 hoeveelheid (terstond en niet-terstond) uitgeefbare bedrijventerreinen  

 
1. Leeuwarden 

• In Leeuwarden zijn nog meerdere ontwikkellocaties beschikbaar voor wonen, voor-
zieningen en voor werkfuncties, met een accent op de zakelijke dienstverlening. 
Benutting van het binnenstedelijk gebied heeft prioriteit in combinatie met herstruc-
turering, stedelijke vernieuwing, verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de leef-
baarheid in wijken. Een goed voorbeeld is de clustering van hoger onderwijs met 
bijbehorende kennisinfrastructuur tot een kenniscampus in het Rengersparkgebied. 
Wij vinden het belangrijk dat de gemeente Leeuwarden steeds voldoende ontwik-
kellocaties voor wonen, werken en voorzieningen beschikbaar heeft. 

• Aan de noordkant van Leeuwarden wordt de komende jaren de kwaliteitslocatie 
Blitsaerd ontwikkeld. Het grootste accent bij de woonuitbreiding van Leeuwarden 
ligt voor de komende periode echter aan de zuidkant. Een deel hiervan betreft de 
lopende planontwikkeling van Zuiderburen. Een ander deel betreft de eerste fase 
van de nieuwe grote woonuitbreiding de Zuidlanden, waarvan de totale planont-
wikkeling doorloopt tot ruim na 2015. Belangrijk aandachtspunt is het realiseren 
van attractieve groenstedelijke woonmilieus, als bijdrage aan de totale stedelijke 
woningbehoefte van Leeuwarden en als stimulans voor het aantrekken van nieuwe 
bewoners van Leeuwarden. Er zal aandacht zijn voor duurzaam bouwen. Het plan-
tempo van Leeuwarden Zuid wordt nader bepaald door behoefte, marktontwikke-
lingen, binnenstedelijke capaciteit en ontsluitingsmogelijkheden. 

• Aandachtspunten voor Leeuwarden Zuid, met name ten zuidoosten van Goutum,  
zijn noodzakelijke ophogingen en de ruimte voor waterberging op lokaal niveau. Dit 
is afhankelijk van de hoogteligging van het gebied, met kansen voor wonen aan 
(boezem)water. Voor de Zuidlanden wordt tevens rekening gehouden met com-
pensatie van de goede tot plaatselijk zeer goede weidevogelstand en inpassing 
van de cultuurhistorische karakteristieken.  
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• Binnen de planperiode wordt uitgegaan van de aanleg van de Haak, een nieuwe 
westelijke invalsweg en de Noordwesttangent. Hiermee samenhangend ontstaan 
aan de (zuid)westkant van Leeuwarden mogelijkheden voor nieuwe bedrijvigheid in 
vooral het modern-gemengde segment. Wij denken hierbij onder andere aan de 
uitbreiding van Newtonpark. Wij participeren in de op te stellen ruimtelijke visie 
voor Leeuwarden West. In deze visie worden op basis van de gewijzigde ontslui-
tingsstructuur ruimtelijke ontwikkelingen nader afgewogen.  

• Tussen de spoorlijn Leeuwarden–Zwolle en de Zwette is op termijn een strategi-
sche ontwikkellocatie beschikbaar. Het accent ligt hier op werkfuncties. Als een 
passende overgang richting de bestaande stad kan ook sprake zijn van combina-
ties van wonen en werken. Het gebied kan met relatief weinig inspanning vrij op de 
boezem afwateren. In het geval van ligging onder polderregime is het van belang 
dat voor voldoende waterberging wordt gezorgd.  

• Bij de ontwikkeling van de nieuwe voorstadhalte/transferium Werpsterhoek ont-
staat een strategische stedelijke ontwikkellocatie voor kantoren, hoogwaardige be-
drijven, voorzieningen en voor wonen, afhankelijk van de milieucondities. Aard, 
omvang en ligging van functies zijn afhankelijk van de realisering van de Haak en 
de aansluiting op het spoor, waaronder mogelijk de shuttleverbinding voor de ZZL. 
Afstemming met de ontwikkeling van het bestaande centrumgebied en de aanslui-
tende gebieden, waaronder de ontwikkeling van de Kantorenhaak met het Zaken-
kwartier, vormt hierbij een aandachtspunt. 

• De staande mastroute komt bij Leeuwarden aan de oostzijde aan. Versterking en 
benutting van groene en blauwe dragers in en rond Leeuwarden worden zoveel 
mogelijk gecombineerd met de ontwikkeling van nieuwe recreatieve kwaliteiten en 
uitloopmogelijkheden. Hierbij kan worden aangehaakt bij waterlopen, (voormalige) 
dijktracé’s, kerkenpaden, fietsverbindingen e.d. Met de Dokkumer Ee Visie wordt 
de transformatie van stedelijk gebied gekoppeld aan de versterking van groene en 
blauwe structuren in het gebied. 

• In samenhang met de verbetering van de bereikbaarheid van Leeuwarden, wordt 
met de zojuist genoemde punten verder invulling gegeven aan het Stadsconvenant 
Leeuwarden, dat door provincie en gemeenten is opgesteld. Daarnaast werken 
provincie, gemeente en rijk een ontwikkelingsagenda uit voor Leeuwarden. Dit 
vloeit voort uit de positie van Leeuwarden in de Nota Ruimte. Het accent in de 
ontwikkelingsagenda ligt bij de bereikbaarheid, Leeuwarden als Kennisstad, en bij 
Leeuwarden-Zuidwest. 

 
2. Overige kernen in bundelingsgebied 

• Bij de overige kernen in het bundelingsgebied kunnen –naast opvang van de 
plaatselijke woningbehoefte– woonkwaliteiten ontwikkeld worden aanvullend op 
het woningaanbod in Leeuwarden. Hiermee wordt ongewenste concurrentie voor-
komen en is een compleet palet aan woonmilieus in het stedelijk bundelingsgebied 
beschikbaar. De kwaliteit staat centraal.  

• Stiens heeft in het stedelijke bundelingsgebied Leeuwarden een specifieke aanvul-
lende woonfunctie voor Leeuwarden. Wij staan positief tegenover het maken van 
nadere afspraken met de betrokken gemeenten over de ontwikkeling van Aldlân II 
bij Stiens, wanneer betaalbare woningbouw voor specifieke doelgroepen hier een 
belangrijk onderdeel van uitmaakt en wanneer er een goede afstemming met de 
woningbouw in Leeuwarden plaatsvindt. 

• Bij Deinum kunnen (op termijn) specifieke aanvullende woonmogelijkheden ont-
staan door de ligging nabij de westelijke invalsweg en de aanwezigheid van een 
treinstation. Ontwikkelingen zijn hier afhankelijk van de realisering van het tracé 
van de Haak en daaraan gekoppeld de nieuwe ontsluitingsstructuur bij Deinum. In 
dit verband is een ruimtelijke visie gewenst op het gebied rond Leeuwarden West,  
Marsum en Deinum. Met de ontwikkeling van de Visie westelijke stadsrandzone 
wordt hieraan invulling gegeven.  

• Wij staan positief tegenover de ontwikkeling van een kwaliteitswoonlocatie bij Wer-
gea West, in combinatie met de nieuwe staande mast route. 
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• In het stedelijk bundelingsgebied Leeuwarden is ruimte voor twee nieuwe landgoe-
deren.  

• In het kader van de uitvoering van het streekplan geven wij samen met de betrok-
ken gemeenten verdere invulling aan het bundelingsgebied. 

  

 
       Hier komt kaartje van stedelijk bundelingsgebied Leeuwarden 
 

 

Regionale centra 

1. Grou  
Voorlopig is voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar voor werken (Frisia) en 
voor wonen (herstructurering/herschikking functies in het bestaande komgebied). 
Op termijn kan benodigde ontwikkelingsruimte voor wonen en werken worden ge-
zocht aan de noordzijde van de kern. Dit in combinatie met een nieuwe noordelijke 
ontsluiting vanaf de A32 (afslag Sneek), met zonodig maatregelen om sluipverkeer 
richting Wartena/Wergea tegen te gaan. Een sprong over de A32 is in de streek-
planperiode niet nodig. Waar mogelijk vindt herschikking van bestaande bedrijfs-
functies ten behoeve van nieuwe woonmogelijkheden plaats, eventueel gekoppeld 
aan de staande mastroute. Opwaardering van het waterfront en overige kwalitatie-
ve verbeteringen dragen bij aan het recreatieve imago en de verdere ontwikkeling 
van Grou als belangrijke watersportkern met bijbehorende voorzieningen. 

 
2. Burgum  

Burgum heeft als regionaal centrum een belangrijke taak in de regio, met bijbeho-
rende ontwikkelingsmogelijkheden voor wonen, werken en voorzieningen. Voorlo-
pig is voldoende ontwikkelingsruimte voor wonen beschikbaar in het plan Burgum-
West. In het kader van de uitvoering van het streekplan werken wij conform het in 
2003 overeengekomen convenant de verdere ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkhe-
den van Burgum als regionaal centrum volgens een realistisch en binnen de regio 
afgestemd programma uit.   
Wij betrekken hierbij het exacte tracé en de uitvoeringswijze van de Centrale As ter 
plaatse, inclusief de ontwerpopgaven en mogelijkheden rondom Quatrebras, de 
eventuele woningbouw aan de westzijde van de toekomstige Centrale As en de 
kruising met het PM-kanaal. Op de eventuele ontwikkelingen rondom Quatrebras 
als gevolg van de aanleg van de Centrale As voert de provincie de regie, waarbij 
wij beoordelen hoe er in combinatie met groene en blauwe functies rode functies 
met ruimtelijke kwaliteit zijn in te passen. De opzet van Quatrebras wordt afge-
stemd met de bij de Centrale As betrokken gemeenten. Een eventuele aanleg van 
Quatrebras met rode functies zal gepaard gaan met verdergaande concentratie 
van bedrijfsmatige activiteiten binnen de gemeente. Voorwaarden voor woning-
bouw aan de westzijde van de Centrale As zijn in elk geval dat de woningbouwlo-
catie voldoende omvang heeft en dat er sprake is van een goede landschappelijke 
inpassing in relatie tot de inpassing en uitvoering van de Centrale As. De mogelijk-
heden voor natte bedrijvigheid worden ook in relatie gebracht met de situatie bij 
Kootstertille en Skûlenboarch.  

 

Recreatie(kernen) 

• In het hele gebied is versterking en uitbouw van de recreatieve netwerken ge-
wenst. Met het Fries Merenproject wordt hieraan al invulling gegeven. Het land-
schapsontwikkelingsplan voor de stadsregio Leeuwarden biedt aangrijpingspunten 
om de ontwikkeling van groene en blauwe structuren rond Leeuwarden verder uit 
te werken. Ook binnen het Nationaal Landschap Noordelijke Wouden zijn kansen 
voor het benutten van recreatieve netwerken. Het geschikt maken van het noorde-
lijk deel van de Elfstedenroute voor vaarrecreatie past ook bij onze beleidsinzet. 
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Daarnaast vormt (stedelijk) cultuurtoerisme met bijpassende verblijfsvoorzieningen 
een kansrijke ontwikkelingsfactor. 

• Geconcentreerde recreatieve ontwikkelingen met een meer grootschalige uitstra-
ling zijn mogelijk bij: 
• recreatiekern Wergea: recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden zijn vooral ge-

koppeld aan de staande mast route;  
• recreatiekern Terherne: ingezet wordt op het instandhouden van de verblijfsre-

creatieve capaciteit. Kwaliteitsverbetering van recreatieve accommodaties 
heeft prioriteit. Daarnaast ligt het accent verder op de vaarrecreatie. Op basis 
van nog op te stellen beheerplannen (VHR) wordt nader bekeken hoe eventue-
le conflicterende belangen van natuur en recreatie kunnen worden opgelost, 
eventueel door het natuurgebied met meer multifunctioneel waterareaal te ver-
groten; 

• recreatiekern Akkrum: hier zijn mogelijkheden voor verblijfsrecreatie passend 
bij het karakter van de kern, vooral in combinatie met watersport; 

• recreatiekern Earnewâld: de recreatieve ontwikkelingsruimte is afgestemd op 
de landschappelijke en natuurlijke waarden van de omgeving (Nationaal Park 
De Alde Feanen met een nieuw bezoekerscentrum). Het gaat vooral om kwali-
teitsverbetering, ook van de recreatieve verblijfsgebieden. Op basis van nog op 
te stellen beheerplannen (VHR) wordt nader bekeken hoe eventuele conflicte-
rende belangen van natuur en recreatie kunnen worden opgelost, eventueel 
door het natuurgebied met meer multifunctioneel waterareaal te vergroten. 

 

Overig 

• Stiens, Dronrijp en Winsum zijn bedrijfsconcentratriekernen met enige ruimte voor 
bedrijventerrein op voorraad. 

• Bij Berlikum vormt de aan de (glas)tuinbouw verbonden bedrijvigheid (toelevering, 
verwerking) een bijzonder segment waarvoor passende ruimte kan worden gebo-
den. 

• De kernen met een treinstation langs de spoorlijnen Leeuwarden–Harlingen, 
Leeuwarden–Stavoren, Leeuwarden–Groningen en Leeuwarden–Zwolle kunnen 
binnen het gemeentelijk programma een aanvullend woonaccent krijgen (Dronrijp, 
Deinum, Mantgum, Hurdegaryp, Akkrum). 

• Bij Eastermar zijn passende recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden in combinatie 
met de ligging aan recreatief vaarwater en de karakteristiek van het dorp. In dit ka-
der kunnen kansen worden benut in aansluiting bij het Friese Merenproject. Een bij 
de kern passende krachtige kwaliteitsslag is hierbij belangrijk, als gezonde basis 
voor een eventuele verdere recreatieve ontwikkeling. 
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3.2    NOORDOOST-FRYSLÂN 

 
Hier komt kaart van gebied met daarop gemeenten: 
Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.  

 
 

3.2.1 Gebiedsbeschrijving 
Noordoost-Fryslân kenmerkt zich enerzijds door de open en grootschalige zeekleige-
bieden langs de Waddenkust en rond de Lauwers en het Lauwersmeer, en anderzijds 
door het kleinschalige coulissenlandschap van de Noordelijke Wouden.  
Dokkum, gelegen aan een oude slenk van de Dokkumer Ee, heeft zich ontwikkeld tot 
een krachtig en karakteristiek centrum voor wonen, werken, verzorging en voorzienin-
gen met een belangrijke betekenis voor de hele regio. Andere belangrijke kernen zijn 
de regionale centra Kollum, Buitenpost en Surhuisterveen, met een concentratiefunctie 
voor wonen, werken en voorzieningen in de regio. 
De ontsluiting van Noordoost-Fryslân op het hoofdwegennet is op dit moment onvol-
doende en vormt vooral voor Dokkum een knelpunt voor verdere ontwikkeling. Het 
Prinses Margrietkanaal doorsnijdt het gebied. Bij Holwerd ligt de veerverbinding naar 
Ameland. De spoorlijn Leeuwarden–Groningen ontsluit de kernen Veenwouden, 
Zwaagwesteinde en Buitenpost en de direct daarbij gelegen kernen. 
Van zuidwest naar noordoost loopt de robuuste natte verbinding, tot aan het Nationale 
Park Lauwersmeer, die ook recreatieve betekenis heeft. Naast de Waddenzee komen 
verspreid liggende kenmerkende natuurelementen voor, zoals houtwallen en elzensin-
gels, bossen, meertjes, kleine waterlopen, dobben en pingo’s. In de open graslandge-
bieden liggen belangrijke foerageergebieden voor ganzen.  
Een groot deel van (Noordoost-)Fryslân watert via het Lauwersmeer af op de Wadden-
zee. Daarmee is het kleigebied een opstuwingsgebied met soms relatief hoge water-
standen. In enkele gebieden doet zich het probleem voor van zoute kwel. 
Op het kleigebied is overwegend sprake van grootschalige landbouw op open kavels 
met een voortgaande trend van schaalvergroting. In de kleinschalige Noordelijke Wou-
den is het agrarische gebruik deels verbonden met nevenactiviteiten.  
De sociaal-economische situatie in het gebied baart zorgen. Dit uit zich ook in migra-
tiepatronen. De werkloosheid is vergelijkbaar met het Friese gemiddelde, maar het 
gemiddelde opleidingsniveau, het gemiddelde inkomen en de arbeidsparticipatie liggen 
lager. De totale werkgelegenheidsgroei is achtergebleven bij het Friese en Nederland-
se gemiddelde. De toeristisch-recreatieve sector is minder sterk ontwikkeld, mede 
vanwege de onbekendheid en de excentrische ligging van het gebied.  
Vier gemeenten in Noordoost Fryslân werken samen in NOFA-verband (Noordoost 
Friese Alliantie). De samenwerking is vooral gericht op het verbeteren van de sociaal-
economische vitaliteit van de regio. 

 

3.2.2 Algemene visie 
Centraal in onze ruimtelijke visie voor Noordoost-Fryslân staan het benutten en ver-
sterken van de gebiedskwaliteiten als sociaal-economische impuls voor de regio. Wij 
zetten met de Centrale As in op de aansluiting van de regio op het landelijke hoofdwe-
gennet, gekoppeld aan versterking van de centrale positie van regiostad Dokkum. Op 
het gebied van wonen en werken gaat het om een hoogwaardige invulling van het ste-
delijk bundelingsgebied Dokkum met wervende woonmilieus en een breed scala aan 
bedrijven, kleine tot middelgrote kantoren, diverse voorzieningen met een (bo-
ven)regionale uitstraling en verschillende toeristische activiteiten. 
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Buiten het bundelingsgebied zijn de regionale centra Kollum, Buitenpost en Surhuister-
veen de concentratiepunten voor zowel woonfuncties als voor bij de schaal van de 
kernen passende werkfuncties. Kollum en Buitenpost kunnen elkaar daarbij aanvullen. 
Hier liggen kansen voor kwalitatief hoogwaardig wonen. Daarnaast hebben de bedrijfs-
concentratiekernen Marrum en Veenwouden een opvangfunctie voor bedrijven uit de 
eigen plaats en/of vanuit de omgeving. 
In het landelijk gebied zetten wij in op een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor de 
landbouw in combinatie met functieverbreding. Vooral in het kleigebied wordt rekening 
gehouden met aanzienlijke agrarische schaalvergroting, ingepast binnen de kernkwali-
teiten van het gebied. In de Noordelijke Wouden ligt de uitdaging om het landbouwper-
spectief te combineren met verduurzaming van de houtwallen- en elzensingelstructuur 
en met verbreding van de bedrijfsvoering aansluitend op ontwikkelingen en initiatieven 
die hier al gaande zijn. Er is ruimte voor schaalvergroting die naar aard en schaal goed 
te combineren valt met de specifieke landschappelijke kwaliteiten. Ook bestaan er 
kansen voor meer multifunctionaliteit, zoals ganzenopvang, waterberging en platte-
lands-, natuur- en cultuurtoerisme. De status van Nationaal Landschap voor de Noor-
delijke Wouden en het Nationale Park Lauwersmeer sluiten daarop aan en bieden 
kansen voor nieuwe dragers en ontwikkelingen, vooral op recreatief gebied. 
Door opstuwing van water en de ligging van lage delen treedt er plaatselijk waterover-
last op. Het is gewenst om hiervoor structurele maatregelen te treffen door het vast-
houden en bergen van meer water. Dit zou gecombineerd kunnen worden met bijvoor-
beeld de realisering van de robuuste natte verbinding.  
Wij staan positief tegenover initiatieven voor integrale gebiedsontwikkeling, waarbij 
naast landbouwkundige structuurverbetering ook wordt gekeken naar andere functies,  
zoals recreatie, leefbaarheid, natuur, water(berging) en naar verhoging van ruimtelijke 
kwaliteit.  
 

3.2.3 Bodem, landschap, natuur en water 

• In het Nationale Landschap Noordelijke Wouden wordt –naast de reguliere ontwik-
kelingsmogelijkheden– ingezet op behoud, verdere versterking en recreatieve be-
nutting van de specifieke kwaliteiten van dit gebied (houtwallen en elzensingels, 
dobben, pingo’s en kleine waterlopen). De landbouwkundige ontwikkeling tezamen  
met verduurzaming van de houtwallen- en elzensingelstructuur staan centraal. 

• In de grotere aaneengesloten natuurgebieden (Nationaal Park Lauwersmeer, 
Houtwiel, Sippenfennen en Mieden) zijn de mogelijkheden van recreatief medege-
bruik afgestemd op de natuurwaarden. 

• Rond het Vogelrichtlijngebied Lauwersmeer hebben wij ganzenfoerageergebieden 
aangewezen, waarmee de landbouw tevens kansen voor verbreding heeft. Wij 
staan positief tegenover de ontwikkeling van natuureducatief toerisme (vogelob-
servatie). 

• De robuuste natte verbinding wordt werkendeweg versterkt. Dit in combinatie met 
boezemvergroting, eventuele retentiegebieden in de lage natuurgebieden en re-
creatief medegebruik. De passage van de Centrale As met de robuuste natte ver-
binding bij Valom is een mogelijk voorbeeldproject om blokkades in de ecologische 
verbinding te voorkomen. 

• Voor het overige wordt uitgegaan van de bestaande landschappelijke en natuurlij-
ke kwaliteiten en het benutten dan wel verder ontwikkelen daarvan, ook in relatie 
tot weidevogelbeheer en ganzenopvang. Behoud van de landbouwfunctie is hier-
voor noodzakelijk, met kansen voor groen en blauwe diensten. 

• Langs de waddenkust en het Lauwersmeer wordt voor de langere termijn rekening 
gehouden met de oprichting van één of meer nieuwe gemalen. 

• Nieuwe hoge bebouwing, met uitzondering van afwateringselementen, langs de 
waddendijk is niet wenselijk in verband met beleving van de kust vanaf het water. 
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3.2.4 Ontsluiting 

• Realisering van de Centrale As, waarvan het voorkeurstracé op de kaart is aange-
geven, is essentieel voor een betere ontsluiting en sociaal-economische ontwikke-
ling van Noordoost-Fryslân, en specifiek voor een betere ontsluiting en sociaal-
economische ontwikkeling van Dokkum. Het exacte tracé van de Centrale As wordt 
bepaald in een afzonderlijk tracébesluit.  

• Het voorkeurstracé voor de Centrale As takt bij Dokkum aan de zuidoostzijde van 
de kern aan. Een nieuwe westelijke rondweg bij Dokkum heeft daarmee primair 
een lokale gebiedsontsluitende functie. Dit wordt bekeken en afgewogen in relatie 
tot de ontwikkeling van regiostad Dokkum. Het tracé hiervan wordt door de ge-
meente bepaald op basis van deze ontsluitingsfunctie en van aanwezige waarden, 
waaronder het natuurgebied Geastmermar. 

• Wij zullen ons inspannen voor verdere verdubbeling van het spoortraject Gronin-
gen–Leeuwarden ten behoeve van de verbetering van de treindienst. De kernen 
met een treinstation daarlangs kunnen binnen het gemeentelijk programma een 
aanvullend woonaccent krijgen (Buitenpost, Veenwouden, Zwaagwesteinde). 

 

3.2.5 Nederzettingen en gebruiksfuncties 

Stedelijk bundelingsgebied Dokkum 

 

Voor het bundelingsgebied Dokkum houden wij voor de periode 2005-t/m 2015 reke-
ning met het volgende indicatieve ontwikkelingsprogramma: 
 
aantal netto toe te voegen woningen (indicatief)*) minimaal 850  
– waarvan bij Dokkum **)           > 65 % 
indicatie ruimtebeslag wonen (nieuw)***)   ± 40 ha. 
indicatie ruimtebeslag werken (nieuw) ****)  < 10 ha. 
 
*) uitgegaan is van de trendprognose 2005, en van het minimale aandeel voor woningbouwconcentratie in 
het stedelijk bundelingsgebied; dit is nog exclusief het wegwerken van het huidige Friese woningtekort met 
circa 2.000 woningen; 
**) uitgegaan is van een toename van het woningaandeel van Dokkum in het gehele bundelingsgebied ten 
opzichte van het woningaandeel in 2004; 
***) uitgegaan is van de minimale woningbouwtaakstelling, 30% van de woningtoename in bestaand be-
bouwd gebied en een woningdichtheid van minimaal 15 woningen per ha; 
****) uitgegaan is van de extrapolatie van de uitgifte van 1995-2004 bij Dokkum, verminderd met de per  
1 januari 2005 hoeveelheid (terstond en niet-terstond) uitgeefbare bedrijventerreinen  

 
1. Dokkum 

• In Dokkum zijn nog grotere binnenstedelijke ontwikkelingslocaties voor wonen en 
in beperktere mate voor werken aanwezig. Benutting daarvan heeft prioriteit. 
Daaronder begrepen is de ontwikkeling van woonzorgcomplexen in relatie tot be-
staande (zorg)voorzieningen in de stad. 

• Naast binnenstedelijke woonlocaties en herstructurering van bestaande woonge-
bieden, ligt het accent voor de woonuitbreiding aan de (zuid)westzijde van Dok-
kum. Bij de (zuid)westelijke woonuitbreiding worden de kwaliteiten van Dokkum 
benut als compacte, overzichtelijke en herkenbare stad. 

• Bij de (zuid)westelijke woonuitbreiding kunnen ook de bijzondere woonkwaliteiten 
langs en ten zuiden van de Dokkumer Ee worden benut, met een goede milieuhy-
giënische afstemming ten opzichte van het bedrijventerrein Betterwird. Het tempo 
van planontwikkeling wordt nader bepaald door taakstelling, behoefte en binnen-
stedelijke capaciteit. De planontwikkeling zal doorlopen tot na 2015. 

• Bij de zuidwestelijke woonuitbreiding kan het natuurgebied Geastmermar als groe-
ne recreatieve drager worden betrokken. In aansluiting op de Geastmermar zijn 
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kansen te benutten voor de aanleg van groene en blauwe elementen in combinatie 
met extensief wonen. Aandachtspunt is verder de kans op wateroverlast ten zuiden 
van de Woudstervaart vanwege de lage ligging van gronden. Voor het gehele 
zuidwestelijke gebied is een waterstrategie gewenst in relatie tot de nieuwe func-
ties. Bij de planvorming wordt tevens rekening gehouden met compensatie van de 
goede en plaatselijk zeer goede weidevogelstand. Daarnaast wordt rekening ge-
houden met de aanwezigheid van een relatief groot aantal cultuurhistorische ele-
menten zoals oude terpen. 

• Bij de zuidwestelijke woonuitbreiding is overschrijding van de huidige rondweg bin-
nen de planperiode niet aan de orde. Daarmee wordt bijgedragen aan een herken-
baar ruimtelijk onderscheid tussen Dokkum en Damwoude. 

• Er wordt rekening gehouden met uitbreiding van het bedrijventerrein Betterwird in 
westelijke richting. Omvang en schaal zijn daarbij mede afhankelijk van de (toe-
komstige) ontsluiting. In relatie tot het woongebied ten zuiden daarvan, is voldoen-
de buffering en een overgang met lichtere, gemengde vormen van bedrijvigheid 
van belang. Compensatie van de ter plaatse zeer goede weidevogelstand is ge-
wenst.  

• Aan de zuidoostzijde van Dokkum ontstaan ten westen van de Centrale As kansen 
voor (representatieve) bedrijvigheid en vormen van dienstverlening in een hoog-
waardige setting, eventueel in combinatie met wonen indien de milieukwaliteit is 
gewaarborgd. Omvang, schaal en tempo van planontwikkeling worden mede be-
paald door het tempo van ontwikkelingen elders in en bij Dokkum. In verband met 
plaatselijke laagten, zijn plaatselijke ophogingen en voldoende ruimte voor water-
berging op lokaal niveau hier gewenst.  

• Langs de Murmerwoudsterweg ligt een zichtzone voor representatieve bedrijvig-
heid en voorzieningen. Bij de invulling is een goede afstemming met de verzor-
gings- en winkelfunctie van de binnenstad van belang. Het parkachtige gebied aan 
de oostzijde leent zich op termijn voor herinvulling met passende functies zoals 
dienstverlening, (zorg)voorzieningen en wonen.  

• Versterking van de groenstructuur langs de Dokkumer Ee en het Dokkumer Groot-
diep als groene en blauwe dragers in de stad is gewenst. Hierbij vragen wij aan-
dacht voor de sanering/herstructurering van enkele bestaande bedrijfslocaties.  

• Aan de noordzijde is sprake van een meer afrondende ontwikkeling, waaronder 
een nieuwe mogelijke locatie voor combinaties van wonen en werken (kleinschali-
ge bedrijvigheid/ kantoren). 

 
2. Overige kernen in bundelingsgebied 

• Bij de overige kernen in het bundelingsgebied kunnen –naast opvang van de 
plaatselijke woningbehoefte– woonkwaliteiten ontwikkeld worden, aanvullend op 
het woningaanbod in Dokkum. De kwaliteit staat centraal; kwantitatief zal het om in 
verhouding beperkte aantallen gaan. Wij zien in eerste instantie kansen voor aan-
vullende woonkwaliteiten bij Damwoude. Daarnaast is er op basis van organische 
groei ruimte bij de overige (terp)dorpen, met aandacht voor behoud en versterking 
van de (cultuur)historische karakteristiek van de (terp)dorpen.  

• Uitgangspunt is dat het gebied tussen Dokkum en Damwoude zich door een goede 
landschappelijke geleding blijft onderscheiden van de bebouwde kernen. Deze in-
steek laat ruimte voor nieuwe functies, bijvoorbeeld als stedelijk overgangsgebied 
met plaats voor functies die bijdragen aan onderhoud en versterking van de groene 
landschappelijke karakteristieken. 

• Binnen bovengenoemd uitgangspunt is er ruimte voor (bijzondere) woonvormen en 
hoogwaardige combinaties van wonen en werken, in aansluiting op de kern Dam-
woude, met benutting en versterking van de bestaande singelstructuren. De na-
druk ligt hier op (bijzondere) kwaliteit en minder op kwantiteit. De capaciteit is af-
gestemd op het programma voor wonen en werken binnen het bundelingsgebied. 

• Ook is er in het tussengebied ruimte voor ontwikkeling van groene en blauwe kwa-
liteiten en functies in de recreatieve sfeer, voorzover hiermee geen aanzienlijke 
bebouwing gepaard gaat en dit past binnen de landschappelijke karakteristiek.  
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• In het stedelijk bundelingsgebied Dokkum is ruimte voor een nieuw landgoed. 
• In het kader van de uitvoering van het streekplan geven wij samen met de betrok-

ken gemeenten verdere invulling aan het bundelingsgebied. 
 
 
 Hier komt kaartje van stedelijk bundelingsgebied Dokkum 
 

   

Regionale centra 

1. Kollum en Buitenpost  
 
Complementaire ontwikkeling van beide regionale centra met behoud van ieders 
eigen identiteit is gewenst. Zonder aan elkaar te groeien, is het gebied tussen de 
kernen geschikt voor hoogwaardige woonvormen in combinatie met wateropvang 
en landschapsontwikkeling. Aandacht hierbij is gewenst voor voldoende compact-
heid van de bebouwing, gericht op versterking van de eigen kernstructuur van bei-
de kernen en afgestemd op uitbreidingsmogelijkheden aan andere zijden van bei-
de kernen. Verbetering van de treinverbinding Leeuwarden–Groningen biedt kan-
sen voor verdere invulling van woonfuncties, en voor regionale kantoorfuncties en 
representatieve bedrijvigheid, met een accent op Buitenpost als kern met een 
treinstation.  

 
2. Surhuisterveen  

 
De goede aansluiting van Surhuisterveen op de A7 biedt kansen voor verdere 
ontwikkeling van werkfuncties, passend bij het regionale centrum en afgestemd op 
het nabij gelegen stedelijk centrum Drachten. Een nieuwe rondweg heeft een loka-
le gebiedsontsluitende functie en geeft ruimte voor woon- en werkfuncties. 

 

Recreatie(kernen) 

• In het hele gebied is een sterkere ontwikkeling van plattelands-, natuur-, en cul-
tuurtoerisme gewenst. Een belangrijke impuls hiervoor is het versterken en uitbou-
wen van de recreatieve netwerken voor varen, wandelen, fietsen en paardrijden. 
Daaronder begrepen zijn de recreatieve vaarroutes Dokkumer Ee en de Lits–
Lauwersmeerroute en de vaarrecreatieve studietracés Rottevalle–Lauwersmeer, 
Rottevalle–Drenthe en Ryptsjerk–De Valom. Ook het Nationaal Landschap Noor-
delijke Wouden biedt aangrijpingspunten voor passende recreatieve ontwikkelin-
gen. 

• Geconcentreerde recreatieve ontwikkelingen met een meer grootschalige uitstra-
ling zijn mogelijk bij: 
• recreatiekern Oostmahorn: verdere recreatieve ontwikkeling sluit aan bij de 

bestaande verblijfsrecreatieve voorzieningen, waaronder Esonstad, en bij de 
vaarrecreatie en natuurbeleving van het Lauwersmeergebied. Aard en om-
vang van recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden worden afgestemd op de 
natuurlijke en landschappelijke waarden in de omgeving (Wadden-
zee/Lauwersmeer). 

• recreatiekern Holwerd: binnen de gegeven natuurlijke en landschappelijke 
randvoorwaarden kan de specifieke recreatieve kwaliteit van de veerdam  
worden benut, gekoppeld aan de functie van Holwerd als transitopunt naar 
Ameland, evenals de recreatieve beleving van de waddenkust. 

• Bij Burdaard zijn passende recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden, vooral in 
combinatie met de recreatieve toervaart en de (cultuur)historie van het dorp. In dit 
kader kunnen kansen worden benut in aansluiting bij het Friese Merenproject. Een 
bij de kern passende krachtige kwaliteitsslag is hierbij belangrijk, als gezonde basis 
voor een eventuele verdere recreatieve ontwikkeling. 
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Overig 

• In relatie tot de opwaardering van het Prinses Margrietkanaal én de aanleg van de 
Centrale As, onderzoeken wij de potenties en mogelijkheden voor het realiseren 
van een nat bedrijventerrein bij Kootstertille waarbij ook alternatieve locaties bij 
Burgum en Skûlenboarch betrokken worden. Op basis van het onderzoek zal wor-
den afgewogen of een nieuw nat bedrijventerrein op één van deze locaties reëel is 
en of de ontwikkeling van een dergelijk terrein in de tijd naar voren kan worden ge-
haald. We gaan ervan uit dat met de bestaande bedrijfslocaties, zeker na herstruc-
turering, uitwisseling en concentratie van bestaande terreinen, voorlopig voldoende 
ruimte bij Kootstertille aanwezig is.  

• Veenwouden en Marrum zijn bedrijfsconcentratiekernen met enige ruimte voor be-
drijventerreinen op voorraad voor de opvang van lokale bedrijven uit de plaats zelf 
en/of vanuit de omgeving. 

• Bij invulling van ‘naar aard en schaal passende bedrijvigheid’ wordt rekening ge-
houden met de al aanwezige bedrijvenconcentraties en de daaraan gekoppelde 
werkfuncties van Harkema. Daarbij vindt afstemming plaats met de werkfuncties in 
het regionale centrum Surhuisterveen. Harkema kan hierbij een aanvullende func-
tie vervullen, waarbij een herkenbaar ruimtelijk en functioneel onderscheid tussen 
beide kernen blijft bestaan. 

• Het beter herkenbaar maken van de karakteristiek van de voormalige steenfabriek 
aan de Dokkumer Ee nabij Oostrum is gewenst. Geschikt hergebruik (recreatie, 
wonen, passende bedrijfsactiviteiten) kan daaraan bijdragen. Door inzet van een 
kwaliteitsarrangement kunnen mogelijk kansen voor combinaties worden benut.  
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3.3 ZUIDOOST- FRYSLÂN 

 
 
Hier komt kaart van gebied met daarop gemeenten: 
Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf 
 
 

 

3.3.1 Gebiedsbeschrijving 
Zuidoost-Fryslân ligt centraal in Noord-Nederland, tussen het laag gelegen Friese me-
rengebied en het hogere Drents plateau, met een goede ontsluiting op de nationale 
wegenstructuur. De evenwijdig aan elkaar lopende beekdalen hebben in belangrijke 
mate de ruimtelijke structuur van het gebied bepaald. Op dit moment is het gebied per 
spoor minder goed bereikbaar. Het wegenstelsel dieper in het gebied structureert het 
verkeer onvoldoende, met name in de richting noordwest–zuidoost. 
De economische dynamiek van de A7-zone speelt zich voor een aanzienlijk deel in dit 
gebied af, hoofdzakelijk bij de stedelijke centra Drachten en Heerenveen en in mindere 
mate bij het regionale centrum Gorredijk. De overige regionale centra Oosterwolde en 
Wolvega zijn eveneens belangrijke regionale clusters van wonen, werken en voorzie-
ningen. Zuidoost-Fryslân is een aantrekkelijk woongebied, ook voor mensen van buiten 
de provincie. 
Naast de economische dynamiek met de bijbehorende verstedelijkingseffecten, heeft 
de regio nog veel gevarieerde landschappelijke en natuurlijke waarden en een rijke, 
afwisselende cultuurhistorie. De relevante landschapstypen zijn het bekenge-
bied/Zuidelijke Wouden, het laagveengebied, en de Noordelijke Wouden ten noorden 
van Drachten. Karakteristiek zijn de beekdalen met hun kenmerkende opstrekkende 
verkavelingsstructuren en de contrasten tussen de open beekdalen en de bebossing 
op de flanken. 
Zuidoost-Fryslân ligt tussen drie Nationale Parken: het Drents-Friesche Wold, de Alde 
Feanen en de Weerribben. Het Fochteloërveen is uniek als enig nog ‘levende’ hoog-
veengebied in Nederland. Daarnaast bepalen bij Oranjewoud en Beetsterzwaag land-
goederen het landschap. Zuidoost-Fryslân heeft een sterke en goed ontwikkelde land-
bouw. In het gebied worden enkele grote landinrichtingsprojecten uitgevoerd waarmee 
onder meer invulling wordt gegeven aan nieuwe natuur in de EHS, en aan verbetering 
van de landbouwstructuur. Daarnaast wordt gebiedsgericht gewerkt aan de verbetering 
van de milieukwaliteit (zoals verdrogingsbestrijding en vermindering van emissies).  
Ondanks de natuurlijke, landschappelijke en recreatieve kwaliteiten heeft Zuidoost-
Fryslân geen eigen recreatief gezicht. Recreatie en toerisme zijn nog relatief weinig 
ontwikkeld en voornamelijk kleinschalig. Recreatief speerpunt is Appelscha. Daarnaast 
zijn er (kleinschaliger) concentraties voor landrecreatie bij Bakkeveen, Noordwolde en 
Oldeberkoop. 
 

 

3.3.2 Algemene visie 
In Zuidoost-Fryslân benutten wij de economische dynamiek van de A7 zone. Een snel-
le treinverbinding met de Randstad en Groningen via Heerenveen en Drachten kan 
een belangrijke voorwaarde zijn voor nieuwe impulsen. Voor een verantwoorde ruimte-
lijke inpassing van de sociaal-economische dynamiek wordt aangesloten bij de aanwe-
zige natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Het is een uitdaging 
om de ruimtelijke dynamiek gelijktijdig op te laten gaan met investeringen in groene en 
blauwe kwaliteiten. Hoofdaccent daarbij ligt bij de stedelijke centra Drachten en  
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Heerenveen, ook voor de opvang van de woningbehoefte in alle geledingen. Daar-
naast zijn bestendiging en verbetering van de positie van Wolvega, Oosterwolde en 
Gorredijk van belang als krachtige regionale centra in het gebied. Voor de structurering 
van het verkeer in het gebied wordt de N381 opgewaardeerd tot stroomweg.  
Realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (2000 ha nieuwe natuur) zorgt voor 
versterking en ontwikkeling van natuurlijke waarden. Het gaat hierbij vooral om herstel 
van natuurlijke beekdalsystemen, de realisering van hydrologische bufferzones en ver-
groting van kerngebieden. Natuurontwikkelingen vinden met name plaats in de omge-
ving van het Koningsdiep, de Linde, Oranjewoud-Katlijk, het nationaal Park Drents-
Friesche Wold en rond het Fochteloërveen. Dit wordt gekoppeld aan vergroting van de 
mogelijkheden voor het vasthouden en bergen van water. Ook behoud en versterking 
van landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten zijn gewenst. 
De ligging tussen Drenthe en het Friese merengebied, in combinatie met de aantrekke-
lijke gebiedsspecifieke natuur- en landschapswaarden (“stukje Drenthe in Fryslân”), 
bieden kansen voor versterking en verbreding van recreatie en toerisme passend bij de 
aard en de karakteristieken van het gebied. Het kleinschalige singellandschap ten 
noorden van Drachten maakt onderdeel uit van het Nationaal Landschap Noordelijke 
Wouden. 
 

3.3.3 Bodem, landschap, natuur en water 

• Versterking is gewenst van de op de beekdalen gerichte landschapstructuur, glo-
baal ten zuiden van de lijn Heerenveen-Gorredijk-Drachten. Het gaat hier met na-
me om de beekdalen van de Linde, de Tjonger en het Koningsdiep en de daarop 
haaks staande beplantingsstructuur. Specifiek wordt aandacht gevraagd voor de 
karakteristieke esstructuren rond Oosterwolde. Aangesloten wordt bij het bestaan-
de Landschapsbeleidsplan Zuidoost-Friesland.  

• In het Nationale Landschap Noordelijke Wouden wordt –naast de reguliere ontwik-
kelingsmogelijkheden– ingezet op behoud, verdere versterking en recreatieve be-
nutting van de specifieke kwaliteiten van dit gebied (houtwallen en elzensingels, 
dobben, pingo’s en kleine waterlopen). Landbouwkundige ontwikkeling staat sa-
men met verduurzaming van de houtwallen- en elzensingelstructuur centraal. 

• Bij de Linde en het Koningsdiep wordt herstel van het natuurlijke karakter van het 
beekdal nagestreefd door natuurontwikkeling (uitbreiding van de EHS) en herme-
andering, in combinatie met waterberging langs de benedenlopen. Er zijn kansen 
voor groene en blauwe diensten door de landbouw en particulier natuurbeheer. 

• Wij zien mogelijkheden om versnipperde stukken natuur werkendeweg te her-
schikken wanneer dit zowel voordelen voor de landbouw als voor de natuur heeft. 

• Voor het overige is landbouwontwikkeling mogelijk binnen de landschappelijke 
kernkwaliteiten, met inbegrip van schaalvergroting en van houtteelt. De afweging 
vindt plaats op basis van gebiedsgericht maatwerk. Vooral de hogere zandruggen 
bieden goede condities voor landbouwontwikkeling. Rekening wordt gehouden met 
de verzuringgevoeligheid van bepaalde natuurgebieden, waarvoor zonodig flanke-
rend beleid wordt ingezet. Daarnaast wordt rekening gehouden met de kwetsbaar-
heid van brongebieden van beken in verband met de waterkwaliteit.  

• Extensivering van de landbouw kan in sommige delen aan de orde zijn en samen-
gaan met verbreding van landbouw (kansen). Lage delen van het gebied zijn waar 
mogelijk te benutten voor boezemvergroting. Voor de zone Nij Beets–Tijnje zullen 
wij de wenselijkheid van een integrale gebiedsgerichte aanpak samen met de ge-
meente Opsterland nader bekijken. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de 
verdrogingsproblematiek rond het natuurgebied De Deelen. 

• Voldoende landschappelijke openheid is een kernkwaliteit van het veenweidege-
bied, ook voor weidevogels en ganzenopvang. Het behoud van de landbouw is 
hiervoor van belang, met kansen voor groene en blauwe diensten.  

• Grote aaneengesloten natuurgebieden (zoals het Fochtelöerveen en het Nationaal 
Park Drents-Friesche Wold) worden in stand gehouden. De mogelijkheden voor 
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recreatief medegebruik zijn hierop afgestemd. Voor de waterwinning bij Terwisscha 
wordt de mogelijkheid van verplaatsing onderzocht, in verband met de natuur-
waarden in het Nationaal Park Drents-Friesche Wold. 

• Binnen de A7-zone bestaat aandacht voor een goede landschappelijke geleding 
tussen kernen, waardoor sociaal-economische dynamiek blijvend wordt afgewis-
seld met hoogwaardige groene en blauwe kwaliteiten. Nieuwe dynamiek wordt zo-
veel mogelijk geconcentreerd in en bij de kernen. 

   

3.3.4 Ontsluiting 

• Bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt rekening gehouden met het voorkeurstracé van 
de beoogde ZZL langs de A7. Het exacte tracé van de ZZL zal te zijner tijd in een 
afzonderlijk tracébesluit worden bepaald. Bij de tracékeuze voor de ZZL zal te zij-
ner tijd ook specifieke aandacht worden besteed aan een passende beoordeling 
voor de kruising met het VHR-gebied Van Oordts-Mersken. 

• De opwaardering van de N381 Drachten–Drentse grens tot stroomweg structureert 
het verkeer in Zuidoost-Fryslân nader. Hierbij wordt rekening gehouden met een 
mogelijke uitbreiding van het stiltegebied Drents-Friesche Wold. Het exacte tracé 
wordt bepaald in een afzonderlijk tracébesluit.  

• Verbetering van het onderliggende wegennet tussen Heerenveen en Joure, paral-
lel aan de A7 en de A32, is nodig in verband met de oplossing van de verkeers-
problematiek bij het knooppunt Joure. Daarnaast is verbetering van belang voor de 
doorstroming van verkeer van en naar de stedelijke gebieden en voor de verkeers-
veiligheid.  

 
 

3.3.5 Nederzettingen en gebruiksfuncties 

Stedelijk bundelingsgebied Heerenveen-Joure 

 
Voor het bundelingsgebied Heerenveen–Joure houden wij voor de periode 2005 t/m 
2015 rekening met het volgende indicatieve ontwikkelingsprogramma: 
 
aantal netto toe te voegen woningen (indicatief)*) minimaal 2180 
 – waarvan bij Heerenveen–Joure**)  > 85 % 
indicatie ruimtebeslag wonen (nieuw)***)   ±   100 ha. 
indicatie ruimtebeslag werken (nieuw)****)  <   10 ha. 
*) uitgegaan is van de trendprognose 2005, en van het minimale aandeel voor woningbouwconcentratie in 
het stedelijk bundelingsgebied; dit is exclusief het wegwerken van het huidige Friese woningtekort met circa 
2.000 woningen; 
**) uitgegaan is van een toename van het woningaandeel van Heerenveen en Joure in het gehele bunde-
lingsgebied ten opzichte van het woningaandeel in 2004; 
***) uitgegaan is van de minimale woningbouwtaakstelling, 30% van de woningtoename in bestaand be-
bouwd gebied en een woningdichtheid van minimaal15 woningen per ha; 
****) uitgegaan is van de extrapolatie van de uitgifte van 1995-2004 bij Joure en Heerenveen, verminderd 
met de per 1 januari 2005 hoeveelheid (terstond en niet-terstond) uitgeefbare bedrijventerreinen. 
 
1. Heerenveen 

• Heerenveen kan tot na 2015 woningbouw realiseren binnen herstructurerings- en 
inbreidingslocaties en door de verdere voltooiing van Skoatterwâld (deels voor en 
deels na 2010). Een aanzienlijk deel van de toekomstige woningbehoefte kan bin-
nen het bestaande stedelijke gebied van Heerenveen worden opgevangen, met 
name in het centrum en rond het bijzonder stedelijk project “Sportstad Heeren-
veen”. Het exacte ontwikkelingstempo van de plannen is afhankelijk van de taak-
stelling en de ontwikkeling van de woningbehoefte.  
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• Na de streekplanperiode kan de vraag naar nieuwbouw leiden tot de ontwikkeling 
van een nieuwe woonwijk aan de westkant van Heerenveen (Heerenveen-West). 
Hiervoor zal te zijner tijd rekening worden gehouden met compensatie van de 
aanwezige hoge weidevogelwaarden en met de lage ligging van deze veenweide-
gronden. Vooruitlopend hierop is het gewenst om kansen te benutten voor de ont-
wikkeling van groen en blauwe structuren voor een geëigende inpassing op ter-
mijn, zoals ook in Skoatterwâld is toegepast. 

• De ontwikkeling van bedrijventerreinen kan grotendeels worden opgevangen op 
het herbestemde IBF-terrein, en op nog te ontwikkelen delen van het westelijk deel 
van het bedrijventerrein Haskerveen. Noordelijk hiervan zijn uitbreidingen voorzien, 
onder meer ten behoeve van watergebonden bedrijvigheid aan het Kanaal en voor 
zwaardere bedrijvigheid. Bij deze uitbreiding dient rekening te worden gehouden 
met compensatie van de aanwezige hoge weidevogelwaarden. Daarnaast kan een 
relatief geringe westwaartse uitbreiding van de bedrijvenlocatie A7-Zuid ruimte 
bieden voor hoogwaardige bedrijven. 

• Na de streekplanperiode is het noordoostkwadrant van de kruising A32/A7 in beeld 
voor verdere bedrijventerreinontwikkeling. Gecombineerd met de realisering van 
de ZZL en het bijbehorende kruisstation Heerenveen kan dit een onderdeel gaan 
vormen van een multifunctionele stedelijke ontwikkeling aan de noordkant van He-
erenveen. 

• Rondom het stadion vindt een gefaseerde ontwikkeling plaats van aan sport gere-
lateerd(e) onderwijs en recreatieve voorzieningen, gezondheidszorg, kantoren, 
woningen (“Sportstad”). Toevoeging van perifere detailhandel op deze locatie is 
eveneens mogelijk indien deze niet in het centrum of de centrumrand inpasbaar is; 
uitbreiding met andere branches is op deze locatie uitgesloten, tenzij van onderge-
schikt belang. 

 
2. Joure 

• Joure heeft met de uitbreidingslocaties Wyldehoarne en Broek-Zuid en met loca-
ties binnen de bebouwde kom (o.a. Sevenwolden) voldoende ruimte voor wonen. 
Het exacte ontwikkelingstempo hiervan is afhankelijk van de taakstelling en ont-
wikkeling van de woningbehoefte. De uitbreidingslocatie Broek-Zuid zal na 2010 
worden ontwikkeld en ruim voorbij de planperiode zijn voltooid. Bij de ontwikkeling 
van Broek-Zuid wordt rekening gehouden met compensatie van aanwezige weide-
vogelwaarden en met de lage ligging. 

• Op lange termijn kunnen nieuwe zoeklocaties voor wonen in beeld komen, waar-
onder Joure-Noord.  

• Joure biedt met de Woudfennen een bedrijvenlocatie voor met name het hoog-
waardige segment, inclusief kleinschalige (boven)lokale kantoren. Een uitbreiding 
zal gedurende de streekplanperiode en daarna voldoende ruimte bieden. Compen-
satie van de aanwezige hoge weidevogelwaarden is wenselijk. 

• Tot aan 2010 biedt bedrijventerrein de Ekers voldoende ruimte om in de behoefte 
aan modern-gemengd terrein te voorzien. Een verdere ontwikkeling van de Ekers 
zal in samenhang worden bezien met de totale capaciteit in het bundelingsgebied 
in relatie tot de behoefte en eventuele ontwikkelingsmogelijkheden bij Joure-zuid. 
Een eventuele uitbreiding oostwaarts is beperkt, gelet op de wenselijkheid van een 
goede  landschappelijke geleding tussen Heerenveen en Joure.  

 
3. Overige kernen in bundelingsgebied 

• Ten zuidoosten van Oudehaske wordt ruimte geboden voor een beperkte woning-
bouwontwikkeling, afgestemd op de woningbouw in Heerenveen en Joure en met 
een voldoende ruime en groene buffer ten opzichte van Heerenveen. Rekening zal 
worden gehouden met compensatie van de aanwezige hoge weidevogelwaarden. 

• Bij de overige kernen in het bundelingsgebied kunnen, naast opvang van de plaat-
selijke woonbehoefte, specifieke woonkwaliteiten ontwikkeld worden, aanvullend 
op het woningaanbod in Heerenveen en Joure. Daarmee komt een compleet palet 
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aan woonmilieus in het stedelijk bundelingsgebied beschikbaar. Wij denken hierbij 
aan de ontwikkeling van woonkwaliteiten aansluitend bij Mildam, Katlijk, Luinje-
berd–Tjalleberd, zodat geen geïsoleerde nieuwe woonclusters ontstaan. De nadruk 
ligt hier op kwaliteit en niet op kwantiteit van de woningbouw.  

• Het gebied tussen Joure en Heerenveen is aandachtsgebied voor een goede land-
schappelijke geleding; het duidelijke ruimtelijke onderscheid tussen beide kernen 
wordt gehandhaafd en zo mogelijk versterkt. Voor het hele bundelingsgebied is 
een versterking van de groene en blauwe structuren gewenst, om de toekomstige 
verstedelijking goed in te kaderen en te integreren met het omliggende landschap. 
Beide gemeenten hebben dit met hun Integrale Visie Heerenveen–Skarsterlân op-
gepakt. De door de direct betrokkenen nog nader in te vullen ecologische verbin-
dingszone Tjonger–De Deelen en een eventuele nieuwe vaarverbinding tussen 
Joure en de Terkaplesterpoelen zijn voorbeelden van de invulling van groene en 
blauwe structuren. 

• In het stedelijk bundelingsgebied Heerenveen–Joure is ruimte voor twee nieuwe 
landgoederen.  

• In het kader van de uitvoering van het streekplan geven wij samen met de betrok-
ken gemeenten verdere invulling aan het bundelingsgebied. 

 
 
Hier komt kaartje van stedelijk bundelingsgebied Heerenveen–Joure 
 

 

Stedelijk bundelingsgebied Drachten  

 
Voor het bundelingsgebied Drachten houden wij voor de periode 2005 t/m 2015 reke-
ning met het volgende indicatieve ontwikkelingsprogramma: 
 
aantal netto toe te voegen woningen (indicatief)*) minimaal 2250 
 – waarvan bij Drachten**)    > 78 % 
indicatie ruimtebeslag wonen (nieuw)***)   ±  100 ha. 
indicatie ruimtebeslag werken (nieuw)****)  ±  85 ha. 
*) uitgegaan is van de trendprognose 2005, en van het minimale aandeel voor woningbouwconcentratie in 
het stedelijk bundelingsgebied; dit is exclusief het wegwerken van het huidige Friese woningtekort met circa 
2.000 woningen; 
**) uitgegaan is van een toename van het woningaandeel van Drachten in het gehele bundelingsgebied ten 
opzichte van het woningaandeel in 2004; 
***) uitgegaan is van de minimale woningbouwtaakstelling, 30% van de woningtoename in bestaand be-
bouwd gebied en een woningdichtheid van minimaal 15 woningen per ha; 
****) uitgegaan is van de extrapolatie van de uitgifte van 1995-2004 bij Drachten, verminderd met de per  
1 januari 2005 hoeveelheid (terstond en niet-terstond) uitgeefbare bedrijventerreinen. 

 

1. Drachten 

• Binnen Drachten zijn ontwikkellocaties beschikbaar voor wonen, voorzieningen en 
in beperktere mate voor werkfuncties. Benutting daarvan heeft prioriteit in combi-
natie met herstructurering, stedelijke vernieuwing en verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit en de leefbaarheid in wijken. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de realisa-
tie en gefaseerde invulling van het Drachtstervaartplan. 

• Aan de westkant van Drachten blijven ontwikkelingen voor het overige beperkt tot 
woningbouw ten noorden van Boornbergum, mede te beschouwen als een woon-
uitbreiding van Drachten. Aard, schaal en invulling van de woningbouw zijn afge-
stemd op de landschappelijke en natuurlijke waarden en de realisatie van een re-
creatief uitloopgebied. Er is sprake van een geleidelijk ontwikkelingstempo.  

• Aan de noordkant van Drachten is binnen de rondweg (Noordehogeweg) ruimte 
voor groenstedelijk wonen in een gevarieerde mix van woningtypen (Burmania en 
Vrijburgh). Wij vragen hierbij aandacht voor de inpassing in landschappelijke (sin-
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gel)structuren en mogelijkheden voor compensatie van weidevogelwaarden. Ont-
wikkelingen kunnen tot na 2010 doorlopen. 

• In zones langs de Noorderhogeweg zijn mogelijkheden voor milieuvriendelijke en 
representatieve bedrijvigheid, met een passende landschappelijke overgang in de 
richting van Opeinde. Een onderdeel daarvan kunnen activiteiten in de spor-
tief/recreatieve sfeer zijn. Toevoeging van perifere detailhandel op deze locatie is 
mogelijk indien deze niet in het centrum of de centrumrand inpasbaar is; andere 
branches zijn op deze locatie uitgesloten, tenzij van ondergeschikt belang. 

• Voor meer zwaardere bedrijvigheid is enige uitbreiding van industrieterrein De Ha-
ven in noordelijke richting mogelijk. Aandachtspunt hierbij is een goede landschap-
pelijke en milieuhygiënische inpassing, mede in relatie tot Opeinde en de compen-
satie van de aanwezige goede weidevogelstand. 

• De planontwikkeling van de bovengenoemde ontwikkelingen zal vóór 2010 kunnen 
starten en zal afhankelijk van taakstelling, behoefte en binnenstedelijke capaciteit 
doorlopen tot na 2010. 

• Voor de langere termijn ligt het accent van verstedelijking op de oostzijde van 
Drachten. Voor bedrijvigheid –met nadruk op het modern-gemengde segment– 
wordt het bedrijventerrein A7-Noord ontwikkeld, met veel aandacht voor inpassing 
van landschappelijke elementen. Afhankelijk van de behoefte en marktontwikkeling 
loopt deze planontwikkeling door tot na 2015.  

• Om een goede landschappelijke overgang richting Ureterp te behouden en gezien 
de beschikbare ruimte bij andere terreinen, is de ontwikkeling van het zuidoost 
kwadrant van het klaverblad Drachten als bedrijventerrein in de streekplanperiode 
niet aan de orde.  

• Ná 2010 wordt rekening gehouden met de aanleg van de nieuwe woonuitbreiding 
Drachten-Oost. De ontwikkeling van wonen wordt daarbij gecombineerd met be-
houd en versterking van structuren van het hoogveen ontginningslandschap. 
Daarnaast is aandacht nodig voor voldoende waterbuffering om toekomstige wa-
teroverlast te voorkomen en voor compensatie van de aanwezige weidevogel-
waarden. Er liggen hierbij kansen om het watersysteem op de boezem aan te slui-
ten.  

• Handhaving van een burgerluchtvaartterrein bij Drachten wordt op meerdere as-
pecten onderzocht. Bij een perspectief op verplaatsing van het bestaande lucht-
vaartterrein zijn wij bij de keuze van een geschikte locatie betrokken. Een eventue-
le uitbreiding van het vliegveld zal in noordelijk verband worden afgestemd. Wij zijn 
overigens van mening dat uitbreiding niet urgent is. Bij verplaatsing ontstaat langs 
de Knobben ruimte voor passende functies als overgangszone tussen het nieuwe 
woongebied en het bedrijventerrein A7-Noord.  

• Voor de lange termijn (rond 2015, afhankelijk van taakstelling en behoefte) wordt 
rekening gehouden met de ontwikkeling van Drachten-Zuid, een multifunctionele 
verstedelijkingslocatie aan de overzijde van de A7. In combinatie met de aanleg 
van de Zuiderzeelijn of een vergelijkbare openbaar vervoerverbinding met een 
openbaar vervoerknooppunt, zullen de benodigde massa en schaal verkregen 
worden. 

• Voor de functionele invulling en ruimtelijke inpassing van Drachten-Zuid zal een 
ruimtelijke visie worden opgesteld, waarbij wij betrokken zijn. In deze visie wordt in 
ieder geval uitgegaan van een zorgvuldige landschappelijke en natuurlijke inpas-
sing met een goede overgang richting Beetsterzwaag en de bossen rondom (EHS) 
en met versterking van groen en blauwe structuren. Vooruitlopend hierop is het 
gewenst kansen te benutten voor de ontwikkeling van groene en blauwe structu-
ren. Een voorbeeld is de herontwikkeling van de laagte van de 
Drait/Verbindingskanaal als natuurlijk watervoerend beekdal en als versterking van 
de ecologische verbindingszone. 

 
2. Overige kernen in het bundelingsgebied 

• Bij de overige kernen in het bundelingsgebied kunnen, naast opvang van de plaat-
selijke woonbehoefte, specifieke woonkwaliteiten ontwikkeld worden, aanvullend 
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op het woningaanbod in Drachten. De kwaliteit staat centraal. Hiermee is in het he-
le stedelijk bundelingsgebied een compleet palet aan woonmilieus beschikbaar. 
Wij denken bijvoorbeeld aan een kwaliteitswoonlocatie bij Opeinde, Ureterp en/of 
Beetsterzwaag met een dorps/landelijk georiënteerd woonmilieu, in combinatie met 
behoud en versterking van bestaande dorps- en groenstructuren. 

• In het stedelijk bundelingsgebied Drachten is ruimte voor twee nieuwe landgoede-
ren, bijvoorbeeld rond Drachtstercompagnie en/of bij Beetsterzwaag–Ureterp.  

• In het kader van de uitvoering van het streekplan geven wij samen met de betrok-
ken gemeenten verdere invulling aan het bundelingsgebied. 

 
  
Hier komt kaartje van stedelijk bundelingsgebied Drachten 
 

 

Regionale centra 

1. Gorredijk  
Versterking en herstructurering van het karakteristieke centrumgebied en van de 
woongebieden daaromheen zijn gewenst. Bij de aanleg van een nieuwe rondweg 
ontstaat mogelijk ruimte voor de langere termijn voor wonen (na afronding van de 
woonuitbreiding Loevenstein) en werken, waarbij de kern een meer evenwichtige 
opbouw kan krijgen. Deze ontwikkelingsruimte wordt door de gemeente afgewogen 
ten opzichte van eventuele andere ontwikkelingsrichtingen en herinvullocaties. 
Gorredijk heeft een specifieke functie binnen de A7-zone voor de opvang van bij 
het regionale centrum passende bedrijvigheid. Bij de verdere ontwikkeling van Gor-
redijk is aandacht voor gelijktijdige ontwikkeling van groene en blauwe structuren. 

2. Oosterwolde  
Voor woonfuncties ligt de prioriteit bij herstructurering en het benutten van invullo-
caties in het bestaande komgebied. Na 2010 kan een nieuwe woonlocatie noodza-
kelijk blijken. Kansen voor nieuwe werkfuncties kunnen ontstaan wanneer de N381 
is verbeterd. Het bedrijfsterrein Venekoten kan daarin voorzien. Aan de oostzijde 
van de N381 is voorlopig voldoende ontwikkelingsruimte voor wonen en werken 
aanwezig, met aandacht voor de karakteristieke essenstructuur en de aanwezige 
bovenloop van de Tjonger. 

3. Wolvega  
Delen van het bebouwd gebied hebben een belangrijke herstructureringsopgave. 
Voor wonen heeft het regionaal centrum voorlopig voldoende ontwikkelingsruimte 
met inbreidingslocaties en met de nieuwe woonuitbreiding De Lindewijk. Op termijn 
zijn er mogelijkheden voor extensief wonen aan de zuidrand. Voor bedrijven is er 
voldoende ruimte aanwezig met de geplande uitbreiding van het bedrijventerrein 
Schipsloot en aan de oostflank met het bedrijventerrein De Plantage. 

 

Recreatie(kernen) 

• Ontwikkeling van de recreatie is vooral te koppelen aan de netwerken voor landre-
creatie (wandelen, fietsen, paardrijden), de cultuurhistorie, de bos-
sen/landgoederen en de recreatietoervaart (Turfroute, Polderhoofdkanaal, Lits–
Lauwersmeerroute). Kansen zijn er vooral in de omgeving van het Nationaal Park 
Drents-Friesche Wold, met als centrale uitvalsbasis Appelscha, in het relatief on-
ontdekte gebied tussen Oosterwolde en Wolvega en bij het landgoederenland-
schap rond Beetsterzwaag en Oranjewoud.  
• recreatiekern Bakkeveen: ontwikkelingsruimte is er voor dag- en verblijfsrecrea-

tie, zowel kwalitatief als kwantitatief en passend bij de kenmerken van dorp en 
omgeving. Versterking en herstructurering van het centrumgebied is daarbij 
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gewenst. Bij de benutting van recreatieve kansen is het beheerplan voor het 
omringende Habitatrichtlijngebied mede richtinggevend. Daarbij wordt een 
eventuele verdere uitbouw van de EHS betrokken.  

• recreatiekern Appelscha: kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingsruimte voor 
dag- en verblijfsrecreatie wordt gecombineerd met kwalitatieve verbetering van 
de recreatieve verblijfsgebieden. Voor de mogelijkheden van recreatieve druk-
verhoging op het nabijgelegen VHR-gebied is het beheerplan mede richtingge-
vend.  

• recreatiekern Noordwolde: mogelijkheden voor recreatieve ontwikkeling zijn er 
vooral in zuidelijke en oostelijke richting (Spokeplas), in combinatie met herin-
richting en kwaliteitsverbetering van het centrumgebied. 

• recreatiekern Oldeberkoop: nieuwe verblijfsaccommodaties in en rond het dorp, 
passend bij het ‘eigen’ karakter van de kern, kunnen de recreatieve functie van 
Oldeberkoop versterken. 

• Buiten de recreatiekernen zijn vooral kansen voor verblijfsrecreatie rond het Natio-
naal Park Drents-Friesche Wold en in de zone Wolvega–Noordwolde/Boijl–
Oldeberkoop. In de omgeving bij Driewegsluis/Helomavaart zijn kansen voor 
(kleinschalige) verblijfsrecreatie, passend bij en in goede afstemming op de na-
tuurwaarden van de Rottige Meenthe.  

• Verbetering van de vaarroute vanaf het Lauwersmeer, via het Bergumermeer en 
de Leijen naar Drachten, biedt kansen voor versterking van de toervaart met bijbe-
horende voorzieningen. Dit in overeenstemming met het (natuurlijke) karakter van 
deze gebieden. Het bevaarbaar maken van het Polderhoofdkanaal vergroot de 
mogelijkheden voor de toervaart en de beleving van cultuurhistorie in het gebied. 

 

Overig 

• Bij de invulling van ‘naar aard en schaal passende bedrijvigheid’ wordt rekening 
gehouden met de al aanwezige bedrijvenconcentraties en de daaraan gekoppelde 
werkfuncties van Haulerwijk en Noordwolde. 
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3.4     ZUIDWEST-FRYSLÂN 

 

Hier komt kaart van gebied met daarop gemeenten: 
Gaasterlân-Sleat, Lemsterland, Nijefurd, Skarsterlân, Sneek, Wymbritseradiel    
 

 

3.4.1 Gebiedsbeschrijving 
Zuidwest-Fryslân staat model voor het beeld dat veel mensen van heel Fryslân heb-
ben: de Friese meren en vaarten, historische kernen, open en vlakke weidegebieden, 
de IJsselmeerkust met z’n vergezichten, en in contrast daarmee de beslotenheid van 
delen van Gaasterlân. Een groot deel van Zuidwest-Fryslân is aangewezen als Natio-
naal Landschap. De landbouw, voornamelijk melkveehouderij, is een belangrijke land-
schappelijke en economische drager. In de open graslanden liggen foerageergebieden 
voor ganzen en weidevogelgebieden.  
Zuidwest-Fryslân is een aantrekkelijk woon- en werkgebied, ook voor mensen van bui-
ten de provincie. Vooral bij Sneek is sprake van een sterke woningbouwontwikkeling. 
Daarnaast heeft Sneek een belangrijke stedelijke verzorgings- en werkgelegenheids-
functie voor de hele regio. Sneek en Joure vormen een onderdeel van de A7-zone met 
de bijbehorende economische dynamiek, waarbij Joure sterk op Heerenveen is geori-
enteerd. De regionale centra Lemmer, Workum, Balk en Joure zijn, naast hun toeristi-
sche betekenis, belangrijke regionale concentratiepunten voor voorzieningen, bedrij-
vigheid en wonen in de regio. Deze functie is temeer van belang gelet op de relatieve 
‘ijlheid’ van lokale voorzieningen.  
In recreatief-toeristisch opzicht is Zuidwest-Fryslân van grote betekenis. Het gebied 
heeft uitgebreide watersportmogelijkheden. Daarnaast zijn natuur- en landschapsbele-
ving en cultuurtoerisme van belang. Watersportstad Sneek heeft door de verscheiden-
heid aan (watersport)voorzieningen, de aantrekkelijke monumentale binnenstad en de 
verbindingen met de meren, voor watersporters en cultuurtoeristen veel te bieden. 
Daarnaast zijn er meerdere watersportkernen, waaronder Heeg, Woudsend, Langweer 
en Workum. De ontwikkeling van recreatie en toerisme in Zuidwest Fryslân –specifiek 
van de watersport– vraagt blijvende aandacht. Kwalitatieve opwaardering is noodzake-
lijk om ervoor te zorgen dat recreatie en toerisme hun positie behouden en versterken.  
De doorstroming van het verkeer in de zuidwesthoek is vooral in het toeristische sei-
zoen soms problematisch. 
In het gebied wordt op basis van een ruimtelijk-economische gebiedsvisie de regionale 
samenwerking verder ingevuld.  
 

3.4.2 Algemene visie 
Sneek heeft een prioritaire positie in Zuidwest-Fryslân. Wij bieden ontwikkelingsruimte 
voor verdere verstedelijking in het bundelingsgebied Sneek. Sneek vervult hierbij een 
belangrijke woonfunctie, ook voor opvang van nieuwe bewoners van buiten de provin-
cie. Daarnaast is er ontwikkelingsruimte om de positie van de regionale centra Lem-
mer, Joure, Balk en Workum te handhaven en te versterken.  
Aan de randen van het gebied wordt de economische dynamiek van de A7-zone ver-
antwoord opgevangen, met specifieke aandacht voor de waarden in het gebied tussen 
Sneek en Joure. Voor heel Zuidwest-Fryslân zijn de hoge kwaliteiten van landschap, 
natuur, en cultuurhistorie medebepalend voor ruimtelijke ontwikkelingen, vooral als ba-
sis voor een blijvend krachtige positie van de recreatieve sector. Structurele kwaliteits-
verbetering van recreatieve voorzieningen is hiervoor gewenst. 
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Met infrastructurele maatregelen wordt gestreefd naar verbetering van de doorstroming 
van bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer. Daarvoor zijn binnen het Fries Me-
renproject reeds concrete projecten in uitvoering. 
Binnen het Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân zetten wij in op versterking en ont-
wikkeling van de bijzondere landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwalitei-
ten. Combinaties met verbreding van de landbouw –naast agrarische schaalvergro-
ting– en met recreatieve ontwikkelingen zijn hierbij kansrijk. Wij zien het als een uitda-
ging om recreatieve ontwikkelingen te koppelen aan investeringen in landschap en na-
tuur. Daarbij hebben wij aandacht voor de draagkracht van natuurgebieden voor recre-
atief medegebruik. Dit geldt met name voor de recreatieve vaardruk in relatie tot het 
aantal en de ligging van ligplaatsen. Door (beheer)maatregelen, verruiming van vaar-
water en realisering van de robuuste natte verbinding die door het gebied loopt, is ver-
lichting van vaardruk mogelijk. Daarnaast vragen wij aandacht voor de lage delen van 
het gebied waar wateroverlast kan optreden. Het is gewenst om hiervoor lokale maat-
regelen te treffen.  
 

3.4.3 Bodem, landschap, natuur en water 

• Het is gewenst om het open centrale middengebied zo veel mogelijk te behouden 
als kernkwaliteit van Zuidwest-Fryslân. Essentieel daarvoor is ook het behoud van 
de functie landbouw. Naast mogelijkheden voor schaalvergroting, kunnen in dit ge-
bied met name ook kansen voor verbreding en verdieping worden benut, gekop-
peld aan ganzenopvang en weidevogelbeheer.  

• In het Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân wordt –naast de reguliere ontwikke-
lingsmogelijkheden, waaronder de landbouwkundige ontwikkeling– ingezet op be-
houd, verdere versterking en recreatieve benutting van de bijzondere landschappe-
lijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten. Aanknopingspunten zijn vooral de 
meren, rietoevers, boezemlanden, buitendijkse platen, bossen en singels. 

• Het merengebied kenmerkt zich door zowel hoge natuurwaarden –voor een deel 
met VHR-status– als hoge recreatieve waarden. Sneek is het knooppunt voor de 
watersport. Door ruimtelijke ontwikkelingen kan de recreatiedruk op natuurwaarden 
en recreatieve gebruikswaarden onevenredig toenemen. Het is wenselijk om op 
gebiedsniveau tot oplossingen te komen om deze druk te reguleren. Een mogelijk-
heid is de aanleg van nieuwe natuur- en watersportgebieden in combinatie met re-
alisering van de robuuste natte verbinding en de wateropgave voor boezemuitbrei-
ding. Dit geeft kansen om de landschappelijke identiteit van bijvoorbeeld het ge-
bied tussen Sneek en Joure als merengebied te versterken.  

• Het EHS-experiment Gaasterlân zal worden gecontinueerd, conform de inhoudelijk 
gemaakte afspraken. 

• Wij zullen initiatieven van onderop voor integrale visievorming en gebiedsontwikke-
ling stimuleren. 

 

3.4.4 Ontsluiting 

• Rekening wordt gehouden met het tracé van de beoogde ZZL in een zone langs de 
A6 en A7. In een afzonderlijke tracéprocedure zal het exacte tracé worden be-
paald. Bij realisering van de ZZL is het van belang dat Sneek met goed openbaar 
vervoer is aangesloten op de halteplaats Heerenveen. 

• De verbetering van de Zuidelijke rondweg Sneek is essentieel voor de doorstro-
ming over de A7 en voor de bereikbaarheid van Sneek. 

• Voor een goede doorstroming van de A6/A7 is het belangrijk dat het knooppunt 
Joure op termijn wordt vormgegeven als een volwaardige aansluiting tussen twee 
autosnelwegen. Voor de korte termijn zal bekeken worden welke tussentijdse op-
lossingen gerealiseerd kunnen worden. Voor de verbinding Heerenveen–Joure 
wordt hierbij gelijktijdig het onderliggende wegennet betrokken. 
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• Voor de korte termijn zoeken wij samen met de gemeente naar een oplossing voor 
een betere doorstroming van het verkeer op de rondweg bij Lemmer. Voor een 
structurele oplossing voor de langere termijn zullen ook andere varianten worden 
betrokken. Dit is mede in het belang van de bereikbaarheid van de achterliggende 
zuidwesthoek, vooral in het toeristische seizoen, en van de recreatievaart. 

• In het kader van het Fries Merenproject worden vier aquaducten aangelegd bij be-
langrijke kruisingen met (recreatief) vaarwater. 

• De spoorlijn Leeuwarden–Stavoren is voor het gebied van belang, mede gelet op 
het forenzenverkeer.   

• Bij de ontwikkeling van de woonuitbreiding Harinxmaland bij Sneek zal de moge-
lijkheid van een treinstation worden bekeken en beoordeeld. 

 

3.4.5 Nederzettingen en gebruiksfunctie 
 

Stedelijk bundelingsgebied Sneek 

Voor het bundelingsgebied Sneek houden wij voor de periode 2005 t/m 2015 rekening met het 
volgende indicatieve ontwikkelingsprogramma: 
 
aantal netto toe te voegen woningen (indicatief)*) minimaal 1630 
 – waarvan bij Sneek**)    > 80% 
indicatie ruimtebeslag wonen (nieuw)***)   ± 75 ha. 
indicatie ruimtebeslag werken (nieuw)****)  ± 25 ha. 
 
*) uitgegaan is van de trendprognose 2005, en van het minimale aandeel voor woningbouwconcentratie in het stedelijk 
bundelingsgebied; dit is exclusief het wegwerken van het huidige Friese woningtekort met circa 2.000 woningen; 
**) uitgegaan is van een toename van het woningaandeel van Sneek in het gehele bundelingsgebied ten opzichte van het 
woningaandeel in 2004; 
***) uitgegaan is van de minimale woningbouwtaakstelling, 30% van de woningtoename in bestaand bebouwd gebied 
en een woningdichtheid van minimaal 15 woningen per ha; 
****) uitgegaan is van de extrapolatie van de uitgifte van 1995-2004 bij Sneek, verminderd met de per 1 januari 2005 
hoeveelheid (terstond en niet-terstond) uitgeefbare bedrijventerreinen  

  

1. Sneek 

• Naast binnenstedelijke herstructurering- en invullocaties (zoals IJlsterplein) en 
woonlocaties binnen de stedelijke contour (Sportpark Noord, Duinterpen en De Lo-
ten), ligt het accent voor woonuitbreiding tot 2010 vooral op de oostkant van de 
stad (Oudvaart en Houkepoort). Daarna is de nieuwe grote woonuitbreiding Ha-
rinxmaland aan de noordkant van de stad aan de orde, waarvan het plantempo 
doorloopt tot ruim na 2015 en afhankelijk is van taakstelling, behoefte en binnen-
stedelijke capaciteit.  

• Bij de ontwikkeling van Harinxmaland wordt rekening gehouden met compensatie 
van de aanwezige weidevogelwaarden. Daarnaast is voor deze klei-op-
veengronden extra inspanning nodig om voldoende waterberging te creëren. 

• Op termijn kunnen langs de (verbeterde) A7 via herstructurering van stedelijk ge-
bied onder meer op water georiënteerde woonvormen ontwikkeld worden (Water-
stad). Dit kan gecombineerd worden met de aanleg van nieuw water, tevens vaar-
verbinding. Tevens wordt rekening gehouden met afstand en afscherming ten op-
zichte van de A7.  

• De ontwikkeling van bedrijventerrein de Hemmen, noordoostelijk van het nieuwe 
tracé van de rijksweg A7, biedt tot in de periode 2010-2015 voldoende ruimte voor 
modern-gemengde bedrijvigheid. Daarna is een uitbreiding zuidwestelijk van de 
nieuwe rijksweg mogelijk samen met en deels op het grondgebied van de gemeen-
te Wymbritseradiel.   
Bij de uitbreiding van de Hemmen wordt rekening gehouden met compensatie van 
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de aanwezige weidevogelwaarden, die plaatselijk zeer hoog zijn. Vanwege de wa-
terhuishouding zijn maatregelen voor extra waterberging dan wel andere oplossin-
gen noodzakelijk. Daarnaast wordt zorgvuldig omgegaan met de aanwezige cul-
tuurhistorische waarden. 

• Passend bij het watersportprofiel van Sneek kan voor watersportgelieerde bedrij-
vigheid de tweede fase van ’t Ges ontwikkeld worden. Dit is medeafhankelijk van 
de uitkomsten van de passende beoordeling vanwege de ligging bij het VHR-
gebied Sneekermeer. Aandacht wordt geschonken aan de lage ligging van gron-
den voor de boezem en aan compensatie van aanwezige weidevogelwaarden.  

• Waterlopen zoals de Geeuw, de Zwette, de Woudvaart en de Houkesloot, zijn de 
structurerende dragers van het landschap in en rond Sneek. Daarnaast zorgen ze 
voor vaarverbindingen van Sneek met de meren. Verdere versterking en ontwikke-
ling van deze groene en blauwe dragers is van belang voor de structuur van de 
stad. Voor de aanleg van de vaarverbinding De Zwette–Franekersloot zal de haal-
baarheid nog worden onderzocht. Deze vaarverbinding kan het recreatieve vaar-
netwerk versterken. Dit geldt vooral wanneer het tracé aansluit bij de aanwezige 
historische structuren. Deze vaarverbinding is tevens vanuit waterhuishoudkundig 
oogpunt wenselijk. 

 
2. Overig bundelingsgebied  

• Bij de overige kernen in het bundelingsgebied kunnen –naast opvang van de 
plaatselijke woningbehoefte– woonkwaliteiten ontwikkeld worden aanvullend op 
het woningaanbod in Sneek. De kwaliteit staat centraal; kwantitatief zal het om in 
verhouding beperkte aantallen gaan. Van belang is dat de gebieden tussen deze 
kernen en de stad Sneek open blijven door een goede landschappelijke geleding. 

• Voor IJlst wordt voor de opvang van de plaatselijke woningbehoefte uitgegaan van 
een optimale benutting van het bestaande bebouwde gebied. Nadat passende 
mogelijkheden zijn benut, kan op termijn een nieuwe uitbreidingslocatie in beeld 
komen. Tussen IJlst en Sneek wordt een voldoende ruime buffer van open gebied 
aangehouden. De Ruterpolder blijft vrij van bebouwing vanwege landschappelijke 
en cultuurhistorische waarden. Op voorhand kan rekening worden gehouden met 
een bescheiden kwaliteitswoonlocatie aan de zuidoostkant van de kern, met moge-
lijkheden voor wonen aan het water. Dit als een vorm van afronding, met een ster-
ke groen-blauwe landschappelijke inbedding.  

• In het stedelijk bundelingsgebied Sneek zijn mogelijkheden voor twee nieuwe 
landgoederen.  

• In het kader van de uitvoering van het streekplan geven wij samen met de betrok-
ken gemeenten verdere invulling aan het bundelingsgebied. 

 
 
Hier komt kaartje van stedelijk bundelingsgebied Sneek 
 
 
Regionale centra 

1. Joure 
 
Het regionaal centrum Joure ligt in het bundelingsgebied Heerenveen-Joure. Voor 
onze beleidsinzet verwijzen we naar paragraaf 3.3 Zuidoost-Fryslân. 

 
2. Lemmer 

 
Passend bij het regionaal centrum en rekening houdend met de druk op zuidelijke 
woningmarkt, is er voorlopig ruimte voor wonen met de locaties Lemmer-Noord 
(met accent op het hoogwaardige segment) en de afronding van Tramdijk (gediffe-
rentieerd, met voldoende accent op betaalbare woningbouw). Op de langere ter-
mijn –waarschijnlijk na 2015– komt de ontwikkeling van een nieuwe woonlocatie in 



3.4 Gebieden – Zuidwest-Fryslân  
_______________________________________________________________________   
 

STREEKPLAN FRYSLÂN 2007                                    161   
  

 

beeld, waarbij ook een eventuele herstructurering/herinvulling van het huidige be-
drijventerrein Buitengaats betrokken kan worden. Voor bedrijvigheid is de afron-
ding van het bedrijventerrein Lemsterhoek en de invulling van Lemsterpark (met 
licht modern-gemengde bedrijvigheid) van belang. Voor nieuwe recreatieve ont-
wikkelingen zijn het bedrijventerrein Buitengaats (via herstructurering) en de Mud-
sertpolder in beeld, waarbij afstemming plaats zal vinden met de natuurlijke, land-
schappelijke en cultuurhistorische waarden.  

 
3. Balk 

 
Met de nieuwe woonlocatie Landlust heeft Balk –naast de benutting van bestaand 
bebouwd gebied– voorlopig voldoende ruimte. Daarbij wordt uitgegaan van een 
zorgvuldige landschappelijke inpassing. Voor bedrijvigheid is de afronding van be-
drijventerrein Eigen Haard voor de korte en middellange termijn voldoende. Voor 
de langere termijn kan mogelijk ten zuiden van de provinciale weg (nabij de sport-
velden) een nieuwe locatie voor bedrijvigheid worden ontwikkeld. Verblijfsrecrea-
tieve ontwikkelingen zijn mogelijk door uitbreiding bij Lutsmond-Noord, waarbij op 
basis van landschappelijke waarden een afrondende begrenzing wordt aangege-
ven. 

 
4. Workum 

 
Met de woonlocatie Thomashof heeft Workum –naast de benutting van bestaand 
bebouwd gebied– voorlopig voldoende ruimte. Voor bedrijvigheid biedt de uitbrei-
ding van het bedrijventerrein Horsa mogelijkheden. Aandacht voor begrenzing is 
hier noodzakelijk, gelet op de gewenste ruimtelijke kwaliteit. Met kwaliteitsverbete-
ring op het recreatieterrein It Soal kunnen de recreatieve mogelijkheden van Wor-
kum verder worden benut. Hierbij vindt afstemming plaats met de natuurlijke en 
landschappelijke waarden van het aangrenzende IJsselmeer, waarvoor een pilot 
wordt uitgevoerd.   
 

 

Recreatie (kernen) 

• Geconcentreerde recreatieve ontwikkelingen met een meer grootschalige uitstra-
ling zijn –naast de stedelijke en regionale centra– mogelijk in en bij de recreatie-
kernen: 
• Stavoren, Hindeloopen, Koudum, Oudega (Wymbritseradiel), Woudsend, 

Heeg, Idskenhuizen, Langweer, Sloten, Oosterzee en Echtener-
brug/Delfstrahuizen:  
De kansen van deze recreatiekernen hebben vooral betrekking op versterking 
van hun potenties voor de vaarrecreatie en de benutting van cultuurhistorie. 
Door middel van de beheerplannen voor de VHR-gebieden zal bekeken wor-
den hoe de eventuele conflicterende belangen van natuur en recreatie kunnen 
worden opgelost. In het merengebied wordt gestreefd naar meer selectiviteit 
in de verdere ontwikkeling van watersportgebonden bedrijvigheid. Het accent 
ligt hier op Heeg. Vanwege de kernkwaliteiten is extra zorgvuldigheid bij de 
landschappelijke inpassing hier gewenst. 

• Oudemirdum:  
Bij deze recreatiekern zijn vooral mogelijkheden voor versterking van de re-
creatieve beleving van de bossen en de IJsselmeerkust. Het accent ligt hier 
meer op landrecreatie en bijpassende vormen van verblijfsrecreatie. De aard 
en omvang van de recreatieve ontwikkelingen worden afgestemd op de na-
tuurlijke en landschappelijke waarden in de omgeving. 

• Wij vinden het belangrijk dat ook buiten de recreatiekernen bij bestaande recrea-
tieve voorzieningen ruimte is voor herstructurering en kwaliteitsverbetering met de 
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daarbijbehorende kwantitatieve groei. In dat kader worden twee recreatieve pilots 
uitgevoerd om de afstemming tussen concrete initiatieven voor recreatieve ontwik-
keling, natuurlijke en landschappelijke waarden en waterhuishoudkundige belan-
gen nader te bekijken, te weten bij Workum (It Soal) en Hindeloopen (Schuilen-
burg). 

• Bij Sint Nicolaasga is ruimte voor een beperkte, aansluitende en afrondende recre-
atieve ontwikkeling in samenhang met natuurontwikkeling in en bij de Vegelinsbos-
sen en landschappelijke inpassing. 

• Bij IJlst zijn kansen voor passende recreatieve ontwikkelingen in combinatie met 
de (cultuur)historische karakteristiek en de ligging aan recreatief vaarwater. In dit 
kader kunnen kansen worden benut in aansluiting bij het Friese Merenproject. Een 
bij de kern passende krachtige kwaliteitsslag is hierbij belangrijk, als gezonde basis 
voor een eventuele verdere recreatieve ontwikkeling. 

 
 
Overig 

• Bij de invulling van ‘naar aard en schaal passende bedrijvigheid’ wordt rekening 
gehouden met de al aanwezige bedrijvenconcentraties en de daaraan gekoppelde 
werkfuncties in Sint Nicolaasga en met de landschappelijke randvoorwaarden van 
de omgeving. Afstemming is noodzakelijk met het nabijgelegen regionaal centrum 
Joure. 

• Heeg is bedrijfsconcentratiekern met enige ruimte voor bedrijventerrein op voor-
raad, waarbij een koppeling met de watersportfunctie van de kern voor de hand 
ligt. 

• Stavoren, Molkwerum, Hindeloopen, Workum en IJlst zijn kernen met een treinsta-
tion langs de spoorlijn Sneek–Stavoren en kunnen binnen het gemeentelijk pro-
gramma een aanvullend woonaccent krijgen.  
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3.5     NOORDWEST-FRYSLÂN 

 
Hier komt kaart van gebied met daarop gemeenten: 
Bolsward, Franekeradeel, Harlingen, Het Bildt, Wûnseradiel 

 
 

3.5.1 Gebiedsbeschrijving 
Noordwest Fryslân is een overwegend grootschalig open gebied. De landbouw is een 
belangrijke cultuurdrager van het landschap. De relevante landschapstypen zijn het 
kleigebied en het IJsselmeergebied. Een specifiek onderdeel van het kleigebied vormt 
het karakteristieke landschap van opstrekkende dijken op Het Bildt. De invloed van de 
zee is duidelijk herkenbaar in de aanwezige terpen, terpdorpen, kwelderwallen en 
slenken. Het gebied zelf kent relatief weinig grote natuurgebieden; de ligging aan de 
grootschalige natuurgebieden Waddenzee en IJsselmeer valt des te meer op.  
Het gebied wordt doorsneden door de infrastructurele hoofdverbindingen A31, A7, het 
Van Harinxmakanaal en de spoorlijn Harlingen–Leeuwarden. Hieraan liggen de groot-
ste kernen van dit gebied: Harlingen, Franeker en Bolsward. Toegang tot de Wadden-
zee is er via de zeehaven van Harlingen, met de daaraan gekoppelde vormen van be-
drijvigheid. Ook Franeker, Bolsward, St. Annaparochie en Makkum hebben een op-
vangfunctie voor bedrijvigheid en zijn van belang voor de regionale verzorgingsstruc-
tuur in het gebied. 
Opvallend element is de glastuinbouwconcentratie bij Sexbierum en Berlikum, waar-
mee de werkgelegenheidsstructuur in het gebied is verbreed en versterkt.  
Concentratiepunten voor de recreatieve sector zijn de havenstad Harlingen met een 
watersportfunctie en als springplank naar de Waddeneilanden, en Makkum met een 
belangrijke functie voor de watersport op het IJsselmeer en voor de verblijfsrecreatie. 
Van belang voor het cultuurtoerisme zijn Franeker, Harlingen, Bolsward en vele karak-
teristieke dorpen. Het stelsel van vaarten is van toenemend belang voor de in ontwik-
keling zijnde recreatietoervaart in dit gebied. 

 

3.5.2 Algemene visie 
Wij zetten in op verbreding en versterking van de economische structuur van Noord-
west Fryslân in goede afstemming met de kenmerkende landschappelijke en natuurlij-
ke waarden van de Waddenzee en het IJsselmeer. Wij hebben hierbij een duurzaam 
economisch ontwikkelingsperspectief voor het gebied voor ogen. 
De ontwikkeling van het bundelingsgebied Harlingen-Franeker –deel uitmakend van de 
Westergozone– heeft prioriteit. Het zwaartepunt van de woningbouwopgave en nieuwe 
bedrijfsvestigingen ligt bij Harlingen en Franeker, waarbij beide kernen wel ruimtelijk 
onderscheidend herkenbaar blijven. Het verder benutten en verbeteren van infrastruc-
tuur tussen Harlingen en Franeker (kanaal, spoor en weg) vormt een wezenlijk onder-
deel van de ruimtelijke opgave voor dit gebied. 
Voor het stedelijk centrum Harlingen is het belangrijk dat haar specifieke kwaliteiten als 
zeehavenstad worden benut, ook voor bijzondere woonvormen. Franeker zorgt samen 
met Harlingen voor een voldoende gedifferentieerd woonmilieu.  
Wij zetten voorts in op de ontwikkeling van de overige regionale centra Bolsward, St. 
Annaparochie en Makkum als regionale verzorgings- en werkgelegenheidsclusters in 
het gebied. Bolsward profiteert daarbij van haar ligging aan de A7. 
Er wordt ruimte geboden voor grootschalige landbouw en meer intensieve landbouw 
(glastuinbouw) met bijbehorende innovatieve vormen van (ondersteunende) bedrijvig-
heid binnen het raamwerk van de landschappelijke kernkwaliteiten. 
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Wij zien recreatieve kansen voor het verder benutten van de cultuurhistorische kwali-
teiten van het terpenlandschap van Westergo, met karakteristieke steden en dorpen, 
en van de recreatieve netwerken (recreatie toervaart). Daarnaast zijn er kansen voor  
een betere recreatieve benutting van de zeedijk, inclusief de mogelijkheden voor 
strand- en oeverrecreatie. Het zuidelijk deel van het gebied behoort tot het Nationaal 
Landschap Zuidwest Fryslân. 
 

3.5.3 Bodem, landschap, natuur en water 

• Voor het noordelijke deel zetten wij in op het behouden en versterken van land-
schappelijke en cultuurhistorische waarden, zoals de terpen, de kwelderwallen,  
slenken, dijken en de IJsselmeerkust. Vooral op de smalle kwelderwallen is aan-
dacht vereist voor de omvang en inrichting van de bouwblokken van agrarische 
percelen. Gelet op de kernkwaliteiten van het gebied, is een goede landschappelij-
ke inpassing van nieuwe glastuinbouw van groot belang.  

• In het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân wordt –naast de reguliere ontwikke-
lingsmogelijkheden, waaronder de landbouwkundige ontwikkeling– ingezet op be-
houd, verdere versterking en recreatieve benutting van de specifieke cultuurhistori-
sche, landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van dit gebied. 

• De beleving van de waddenkust vanaf het wad maakt de bouw van hoge elemen-
ten langs de waddendijk niet wenselijk. Een uitzondering hierop is de havenstad 
Harlingen, waar elementen kunnen aansluiten bij de stedelijke contouren van Har-
lingen.  

• Wij vragen aandacht voor duurzame oplossingen voor de waterhuishouding, zowel 
in kwantitatief als kwalitatief opzicht, in de gebieden die van de boezem afgekop-
peld zijn. 

• Binnen het op kaart aangegeven zoekgebied wordt ruimte gereserveerd voor één 
of meer nieuwe gemalen, mogelijk vóór 2015 op te richten. 

 

3.5.4 Ontsluiting 

• Voor de verbetering van de bereikbaarheid over de weg en de verkeersveiligheid, 
wordt de A31 tussen Zurich–Harlingen verdubbeld naar een vierstrooks autoweg. 
Op den duur wordt een verdere ombouw tot autosnelweg nagestreefd. De opwaar-
dering van de traverse door Harlingen zal eerst rond 2020 zijn beslag gaan krijgen. 

• De spoorlijn Harlingen–Leeuwarden blijft een essentiële schakel in het OV-
netwerk, zowel voor wat betreft het woon-werk verkeer als voor het toeristische 
verkeer van en naar de waddeneilanden.  

• Het is gewenst om het Van Harinxmakanaal naar klasse Va uit te bouwen. Daartoe 
wordt begin 2007 nader onderzoek afgerond naar de baten en kosten daarvan, 
waarna een definitieve keuze kan worden gemaakt.  

• Voldoende diepgang van de vaargeulen vanuit de Noordzee en het IJsselmeer 
naar Harlingen is van belang voor de zeehaven- en overslagfunctie van de haven-
stad. Opwaardering van de vaarweg Kornwerderzand–Harlingen naar klasse Va is 
gewenst, mede vanwege de relatie met de opwaardering van het Van Harinxma-
kanaal.  
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3.5.5 Nederzettingen en gebruiksfuncties 

Stedelijk bundelingsgebied Harlingen–Franeker 

 

Voor het bundelingsgebied Harlingen–Franeker houden wij voor de periode 2005 t/m 
2015 rekening met het volgende indicatieve ontwikkelingsprogramma: 
 
aantal netto toe te voegen woningen (indicatief)*) minimaal 1200 
 – waarvan bij Harlingen en Franeker**)  > 91% 
indicatie ruimtebeslag wonen (nieuw)***)  ± 55 ha. 
indicatie ruimtebeslag werken (nieuw)****)  < 10 ha. 
 
*) uitgegaan is van de trendprognose 2005, en van het minimale aandeel voor woningbouwconcentratie in 
het stedelijk bundelingsgebied; dit is exclusief het wegwerken van het huidige Friese woningtekort met circa 
2.000 woningen; 
**) uitgegaan is van een toename van het woningaandeel van Harlingen en Franeker in het gehele bunde-
lingsgebied ten opzichte van het woningaandeel in 2004; 
***) uitgegaan is van de minimale woningbouwtaakstelling, 30% van de woningtoename in bestaand be-
bouwd gebied en een woningdichtheid van minimaal 15 woningen per ha; 
****) uitgegaan is van de extrapolatie van de uitgifte van 1995-2004 bij Harlingen en Franeker, verminderd 
met de per 1 januari 2005 hoeveelheid (terstond en niet-terstond) uitgeefbare bedrijventerreinen.  

 
1. Harlingen 

• De woningbouwopgave wordt voor een belangrijk deel ingevuld door de ontwikke-
ling van binnenstedelijke woonprojecten in combinatie met de herstructurering van 
bestaand bebouwd gebied. Voorbeelden hiervan zijn de locatie Westerzeedijk en 
de buitendijkse locatie Willemshaven. Bij de ontwikkeling van buitendijkse woon-
gebouwen en herstructurering van bestaande buitendijkse terreinen wordt rekening 
gehouden met de reserveringszone voor dijkversterking, de voorwaarden voor vol-
doende veiligheid en wordt zorgvuldig omgegaan met de landschappelijke, cul-
tuurhistorische en natuurlijke aspecten. Bij de ontwikkeling van de locaties Wester-
zeedijk en Willemshaven wordt rekening gehouden met de reserveringszones voor 
dijkversterking en is een silhouetstudie voor de beleving vanaf het water belangrijk. 

• De toekomstige woonuitbreiding vindt met de uitbreidingslocatie Ludinga vooral 
plaats ten zuidoosten van Harlingen. Het ontwikkelingstempo hiervan is mede af-
hankelijk van de binnenstedelijke woningbouwontwikkelingen. Uitbreiding van deze 
woningbouwlocatie in oostelijke richting is mogelijk (na 2010). Hierbij wordt reke-
ning gehouden met compensatie van de redelijke weidevogelstand ter plaatse.  

• De bedrijventerreinen voor met name modern-gemengde bedrijven (Oostpoort I en 
II) zijn voorlopig toereikend. Op termijn (na 2010) is uitbreiding in oostelijke richting 
mogelijk. Hierbij zal compensatie voor de daar aanwezige redelijke weidevogel-
stand gezocht worden.  

• Een belangrijk element in het ontwikkelingsperspectief van Harlingen is de verster-
king van de recreatief-toeristische functie. Hierbij denken wij met name aan nieuwe 
attracties en voorzieningen die het dag- en verblijfstoerisme versterken. De ontwik-
keling van het havenfront kan hierbij een belangrijke rol spelen. 

• Harlingen is en blijft dè zeehaven van de provincie. Wij maken ons er sterk voor 
om de verdere ontwikkeling van de havenfunctie van Harlingen mogelijk te maken. 
Na gebleken behoefte is uitbreiding van de zeehaven (Industriehaven) mogelijk, 
met een accent op zwaardere, havengebonden bedrijvigheid. Uitbreiding vindt bij 
voorkeur binnendijks plaats. De kaders voor de uitbreiding moeten te zijner tijd nog 
nader worden ingevuld en afgewogen op basis van nader onderzoek. Wij sluiten 
andere opties, zoals een buitendijkse uitbreiding, niet op voorhand uit.  
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2. Franeker 

• Naast de verschillende binnenstedelijke locaties ligt het accent van de woning-
bouwuitbreiding van Franeker bij de uitleglocatie Franeker-Zuid. De ontwikkeling 
van Franeker-Zuid zal voor 2010 van start gaan. Het oostelijk deel zal naar ver-
wachting na 2010 aan de orde zijn. Het ontwikkelingstempo is mede afhankelijk 
van de binnenstedelijke ontwikkelingen. Gezien de uitgangssituatie is voor dit ge-
bied een meer dan normale inspanning nodig om wateroverlast te voorkomen. 
Hierbij moeten keuzes gemaakt worden tussen extra waterberging en ophoging 
van het gebied.  

• In het bundelingsgebied Harlingen-Franeker zijn er kansen voor een pilot voor een 
nieuw landgoed. Nabij Franeker-Zuid worden hiertoe de mogelijkheden onder-
zocht. 

• Bij Franeker ligt het accent van de werkfuncties vooral op modern-gemengde be-
drijvigheid en op kantoorfuncties. Voor kantoren is via inbreiding en herstructure-
ring ruimte voorhanden. Voor bedrijven is ten zuiden van het Van Harinxmakanaal 
nieuw bedrijventerrein (Kie) gepland. De eerste fase is inmiddels in ontwikkeling en 
zal naar verwachting tot 2010 toereikend zijn. De westelijk hiervan geprojecteerde 
2e fase is gepland na 2010, met aandacht voor compensatie van de aanwezige 
weidevogelwaarden. 

• De bereikbaarheid van nieuwe woningbouw en bedrijvigheid in Franeker Zuid 
wordt met de zuidelijke rondweg verbeterd. Deze weg is ook van belang voor de 
ontlasting van het knelpunt van de oude brug over het van Harinxmakanaal. De 
oriëntatie op het station Franeker is aandachtspunt en tevens een kansrijke factor 
voor de invulling van Franeker-Zuid.  

 
3. Tussengebied Harlingen-Franeker 

Het gebied tussen Harlingen en Franeker is aandachtsgebied voor gezamenlijke invul-
ling van zowel stedelijke als groene en blauwe functies (inclusief landbouw). Wij vinden 
het van groot belang dat beide kernen door een goede landschappelijke geleding dui-
delijk onderscheidend van elkaar blijven. Ook gelet op de al aanwezige grootschalige 
infrastructurele verbindingen, ligt hier een belangrijke ontwerpopgave. Voor de recrea-
tieve ontsluiting kan gebruik worden gemaakt van historische tracés van oude dijken, 
trambanen, kwelderwallen, kerkenpaden, vaarten en slenken. 
 
4. Overige kernen in bundelingsgebied 

De overige kernen in het bundelingsgebied hebben –naast opvang van de plaatselijke 
woningbehoefte– de mogelijkheid om woonkwaliteiten te ontwikkelen, aanvullend op 
de hoofdkernen Harlingen en Franeker. Hierbij ligt de nadruk op kwaliteit en niet op 
kwantiteit. Wij zien in eerste instantie kansen voor aanvullende woonkwaliteiten bij 
Kimswerd en eventueel Herbaijum en Wijnaldum. 
 

 
 Hier komt kaartje van stedelijk bundelingsgebied Harlingen–Franeker 
 

 

Regionale centra 
 

1. Bolsward 

Voor de langere termijn kan binnen de bestaande kern en aan de (noord)oostkant van 
Bolsward voldoende uitbreidingruimte voor wonen worden gevonden. De overschrij-
ding van het grootschalig infrastructuurelement A7 aan de zuidkant van Bolsward is 
binnen de planperiode vanwege de beschikbaarheid van alternatieve locaties niet aan 
de orde. De ontwikkeling van werkfuncties vindt vooral ten westen van de kern plaats, 
door verdere uitbreiding van de bedrijventerreinen de Marne (modern-gemengde be-
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drijven) en de Ward (zowel werk- als woonfuncties). Op toeristisch en recreatief terrein 
zien wij kansen voor een verdere versterking van Bolsward als cultuurhistorisch cen-
trum en als knooppunt voor de kleine watersport. 
 
 
2. Sint Annaparochie 

Aan de zuidkant van de kern is voorlopig voldoende ontwikkelingsruimte aanwezig 
voor wonen en werken, waarbij aandacht voor een duurzame ontwikkeling aan de 
zuidoostkant. De bereikbaarheid hiervan zal met de aanleg van een nieuwe rondweg 
worden verbeterd, waarbij de rondweg een onderdeel is van de zuidelijke uitbreiding 
en geen harde afsluitende grens vormt. 

 
3. Makkum 

In Makkum zijn er mogelijkheden voor onder meer reguliere bedrijventerreinontwikke-
ling aan de zuidkant van Makkum. Aan de noordkant van Makkum zijn passende mo-
gelijkheden voor woningbouw en bedrijvigheid, rekening houdend met toekomstige 
dijkversterking en met landschappelijke en natuurlijke waarden in de omgeving. Binnen 
de huidige contouren van de recreatieve bestemmingen (Holle Poarte), kan met kwali-
teitsverbetering en capaciteitsgroei maximaal worden ingezet op de recreatieve kansen 
voor Makkum. Hierbij wordt aangesloten bij het voor het IJsselmeer op te stellen VHR-
beheersplan en de daaruit voortvloeiende maatregelen. 

 

Overig 

• De recreatieve attractiviteit van het gebied kan worden versterkt door het geschikt 
maken van het noordelijk deel van de Elfstedenroute voor de watersport en door 
de realisering van de vaarroutes Bolsward–Harlingen en Bolsward–Makkum, ge-
combineerd met kwalitatieve opwaardering van de opvaarten. 

• Het is wenselijk om de dijkroutes recreatief aantrekkelijker te maken door klein-
schalige dagrecreatieve voorzieningen en andere naar aard en schaal passende 
recreatieve ontwikkelingen.  

• Bij Witmarsum zijn passende recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden in combina-
tie met de vaarroute Bolsward–Harlingen, de historie van het dorp en de bestaan-
de recreatieve voorzieningen. In dit kader kunnen kansen worden benut in aanslui-
ting bij het Friese Merenproject. Een bij de kern passende krachtige kwaliteitsslag 
is hierbij belangrijk, als gezonde basis voor een eventuele verdere recreatieve 
ontwikkeling. 
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3.6    WADDENEILANDEN 

 
 

Hier komt kaart van gebied met daarop gemeenten: 
Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog 

 
 

3.6.1 Gebiedsbeschrijving 
De natuur en het landschap van de waddeneilanden hebben een zeer hoge kwaliteit. 
De weidsheid en vergezichten van de Waddenzee, de nadrukkelijke stilte, de ’s nachts 
aanwezige duisternis gecombineerd met de eigen landschappelijke, cultuurhistorische 
en natuurlijke kenmerken van de eilanden, zijn van een unieke schoonheid. De vrij 
toegankelijke natuur van de duinen, zandplaten, strand, kwelders, polders en bossen, 
zijn ontsloten door een uitgebreid netwerk van fiets- en voetpaden. De eilanden heb-
ben een relatief grote biodiversiteit. Deze loopt echter terug en kwetsbare soorten zijn 
gevoelig voor de druk vanuit recreatie en defensie. 
Al deze bijzondere waarden maken de waddeneilanden (inter)nationaal bekend en 
vormen de belangrijkste bron voor recreatie en toerisme. De recreatieve sector zorgt 
voor de meeste werkgelegenheid en inkomsten op de eilanden. Er is veel differentiatie 
in verblijfsaccommodaties, met relatief veel kleinschalige accommodaties. De concur-
rentie van een toenemend aantal alternatieve bestemmingen is echter voelbaar. 
De dorpen op de eilanden hebben elk hun eigen identiteit. De belangstelling voor wo-
nen op de waddeneilanden zorgt ervoor dat mensen die sociaal-economisch aan de ei-
landen gebonden zijn –vooral starters en minder draagkrachtigen– met moeite aan een 
geschikte en betaalbare woning kunnen komen. Dit probleem wordt nog groter wan-
neer woningen die bedoeld zijn voor permanente bewoning, recreatief of als tweede 
woning worden gebruikt.  
De landbouw op Ameland, Terschelling en Schiermonnikoog is nog steeds een belang-
rijke economische en landschappelijke drager. Een deel van de landbouwbedrijven is 
grootschalig en kapitaalkrachtig. De productiestructuur is eenzijdig (vrijwel uitsluitend 
melkveehouderijen) en staat onder druk doordat de mogelijkheden voor verdere 
schaalvergroting beperkt zijn en de eilander situatie zorgt voor hogere productiekosten 
(aan- en afvoer van producten naar de vaste wal). De eilander situatie biedt echter ook 
mogelijkheden voor verdere verbreding (agrarisch natuurbeheer, recreatie) en verdie-
ping (streekproducten) van de agrarische bedrijfsvoering. 
Kenmerkend voor alle gebruiksvormen op de eilanden is de druk op de schaarse ruim-
te. Bij nieuwe functies en bij uitbreiding van bestaande functies moet voortdurend een 
afweging plaatsvinden ten opzichte van natuurlijke en landschappelijke waarden. 
De veiligheid tegen het zeewater wordt gewaarborgd door de primaire zeekeringen van 
dijken en duinen. Bepaalde delen van de dorpen West-Terschelling en Oost-Vlieland 
worden momenteel niet door zeeweringen beschermd. Op de eilanden dreigt verder 
een tekort aan waterbergend en waterafvoerend vermogen.  
 

3.6.2 Algemene visie 
Aansluitend op het rijksbeleid (met name de Planologische Kernbeslissing Wadden-
zee) stellen wij in ons beleid de bijzondere waarden van de waddeneilanden voorop. 
Geconcentreerd in de dorpen is ruimte voor wonen en werken, afgestemd op de eilan-
der situatie. De woningbouw wordt zo gericht mogelijk ingezet voor bewoners die soci-
aal-economisch aan de eilanden gebonden zijn. Wij ondersteunen gemeenten bij het 
optimaal benutten van de instrumenten van de (nieuwe) huisvestingswet voor een be-
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taalbare huisvesting van mensen die sociaal of economisch aan de eilanden zijn ge-
bonden. 
De sociaal-economische omstandigheden op de eilanden –specifiek recreatie en toe-
risme– zijn direct afhankelijk van de eerder genoemde bijzondere waarden. Kwaliteits-
verbetering van de recreatie is nodig om concurrerend te kunnen blijven ten opzichte 
van alternatieve bestemmingen. Ook bieden wij ruimte voor (logistieke) verbeteringen 
bij en rond de veerplaatsen. Er kan worden ingespeeld op de groeiende belangstelling 
voor natuurbeleving- en educatie, cultuurtoerisme en actieve (korte) vakanties. Nieuwe 
grootschalige verblijfsvoorzieningen zijn daarbij minder in beeld; gericht inspelen op de 
hogere kwaliteitseisen van de recreant met bijbehorende voorzieningen (ook bij slecht 
weer) des te meer. Dit kan binnen de landschappelijke en natuurlijke kernkwaliteiten 
worden ingepast. Er hoeft in dit verband geen tegenstelling tussen recreatie en natuur 
te bestaan. Natuurontwikkeling is eveneens een investering in de recreatieve kwaliteit. 
Een belangrijk aandachtspunt is wel de recreatieve draagkracht van natuurgebieden: 
de ontwikkelingsmogelijkheden zijn mede afgestemd op een aanvaardbare recreatie-
druk op kwetsbare natuurwaarden. Naast plaatselijke recreatiedruk gaat het daarbij 
ook om de totale recreatiedruk per eiland.  
Voor de landbouw op de eilanden is het perspectief –naast adequate schaalvergro-
ting– vooral gericht op verdere verbreding en verdieping. Nieuwe vormen van ge-
mengd bedrijf met onder meer recreatie, natuureducatie, verwerking van eigen produc-
ten, en verduurzaming van de landbouw in combinatie met natuur- en landschapsbe-
heer, passen binnen dit perspectief.  
Wij zullen voor de waddeneilanden in nauwe samenwerking met gemeenten en water-
keringbeheerders een streekplanuitwerking opstellen waarin wij nader beleid formule-
ren voor bebouwing op de eilanden, rekening houdend met alle zich voordoende be-
langen. 
 

3.6.3 Bodem, landschap, natuur en water 

• De natuurlijke en landschappelijke waarden bepalen in belangrijke mate de ontwik-
kelingsruimte voor andere functies op de eilanden. Wij zijn tegen nieuwe opsporing 
en nieuwe winning van gas op de waddeneilanden. Behoud van de huidige land-
schappen is van belang voor gevarieerde natuurwaarden.  

• De natuurgebieden op en aansluitend aan de eilanden zijn vrijwel geheel aange-
wezen als Vogel- en Habitatrichtlijngebieden. Voor deze VHR-gebieden zullen voor 
2010 beheerplannen worden opgesteld. Hierin worden relaties bepaald tussen de 
instandhoudingsdoelen van de relevante soorten en habitats en de vormen van 
gebruik van deze natuurgebieden. Deze plannen zullen medebepalend zijn voor 
het ruimtegebruik op de eilanden. 

• Het is van belang dat de agrarische functie in de polders gehandhaafd blijft. Zowel 
voor de sector zelf als voor natuur (weidevogels en ganzen), landschap en recrea-
tie, is een duurzaam landbouwperspectief van belang. Een lange termijnvisie op de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw op de eilanden is gewenst. Wij on-
dersteunen de eilandgemeenten om samen met de sector per eiland een gebieds-
gerichte visie op te stellen.  

• Wanneer het militaire gebruik van onbebouwde terreinen wordt of is beëindigd (zo-
als de platen ten westen van Terschelling), is herbestemming naar een hoofdbe-
stemming natuur gewenst.  

• Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt rekening gehouden met de benodigde 
reserveringszones voor versterking van de zeekeringen (duinen en dijken) en met 
de omvang van het dijkringgebied (binnendijks). Eventuele spanningen worden in 
samenhang opgenomen in integrale gemeentelijke ruimtelijke visies. Op grond 
daarvan worden door gemeenten en provincie afwegingen gemaakt, met ruimte 
voor maatwerkoplossingen. In een streekplanuitwerking wordt het beleid voor be-
bouwing op de eilanden nader geformuleerd. Uitgangspunten voor de reserve-
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ringszone langs de brede duinen en voor de omvang van het dijkringgebied per ei-
land, worden mede op grond hiervan door ons nog uitgewerkt. 

• In verband met veiligheidseisen en doelstellingen vanuit natuur en landschap, is 
permanente strandbebouwing ongewenst. Uitzondering hierop zijn de per eiland 
aangewezen locaties voor jaarrond strandpaviljoens. 

• Natuurcompensatie op de waddeneilanden wordt primair per eiland geregeld. In 
voorkomende gevallen zijn afspraken over compensatie elders binnen het wad-
denecosysteem mogelijk (zie hoofdstuk 2.9). 

 

3.6.4 Ontsluiting, nederzettingen en gebruiksfuncties 

• Recente afspraken tussen Staatsbosbeheer, LNV-Noord, de gemeenten Terschel-
ling en Vlieland en de provincie over ieders betrokkenheid bij ruimtelijke zaken  
–met name in relatie tot landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit van bebouwing– 
worden bij vervolgafwegingen en planvorming gerespecteerd. Een vergelijkbare 
werkwijze is gewenst voor Ameland en Schiermonnikoog. 

• Wonen en werken op de eilanden zijn sociaal-economisch aan de eilanden gebon-
den. De benodigde ontwikkelingsruimte is hiervoor aanwezig, waarbij zoveel mo-
gelijk eerst locaties binnen bestaand bebouwd gebied worden benut en pas daarna 
naar uitbreidingsruimte wordt gezocht. Bij noodzakelijke uitbreidingen wordt aan-
gesloten op de eilander bouwwijze, bebouwingsdichtheid en lokale vraag, zodat 
ook het ruimtebeslag zo beperkt mogelijk is. Er is ruimte voor stedenbouwkundige 
kwaliteitsverbetering, ook voor eigentijdse bouwvormen en inrichtingswijzen die 
aan de eilander karakteristiek nieuwe kwaliteiten toevoegen. 

• De mogelijkheden voor recreatieontwikkeling zijn afgestemd op de bijzondere 
waarden van de eilanden. Het systeem van beddenboekhouding is daarvoor een 
instrument. Wij zullen samen met de gemeenten onderzoeken of er mogelijkheden 
zijn voor een effectiever en beter hanteerbaar systeem voor het inzichtelijk maken 
van de totale recreatiedruk per eiland. Hierbij betrekken wij de effecten van sei-
zoensverlenging.  

• Wij streven ernaar om samen met de andere waddenprovincies, de betrokken ge-
meenten en het rijk in een convenant afspraken te maken over een integraal beleid 
voor de vaarrecreatie op de Waddenzee. Van belang hierbij zijn ondermeer de vol-
gende aspecten: de capaciteit van de jachthavens, de ruimte, kwaliteit en veilig-
heid van de jachthavens, de beheersing van de effecten van de vaarrecreatie op 
de natuurwaarden in de Waddenzee en de geleiding van recreantenstromen naar 
alternatieve vaardoelen, zowel op de Waddenzee als op het IJsselmeer. 

 

Ameland  

• Wonen wordt geconcentreerd in de dorpen. Vooral Nes heeft een concentratie-
functie voor wonen, recreatie en plaatsgebonden bedrijvigheid. 

• Kwaliteitsverbetering van de entree van het eiland verhoogt de toeristische attracti-
viteit en de landschappelijke kwaliteit van het eiland. 

• Er is ontwikkelingsruimte voor nieuwe toeristische capaciteit gekoppeld aan verbe-
tering van landschappelijke/natuurlijke kwaliteiten, met name in de binnenduinrand. 
Meer samenhang tussen recreatieve voorzieningen is gewenst door meer concen-
tratie van voorzieningen en door verbetering van de recreatieve routestructuur. 
Een totaalvisie op de recreatie voor het hele eiland is hiervoor gewenst. 

• Op Ameland zijn vier permanente standpaviljoens toegestaan: Oranjeweg Hollum, 
Strandweg Ballum, Strandweg Nes en Strandweg Buren. 

• Wij stellen samen met de landbouwsector en de gemeente een ontwikkelingsper-
spectief voor de landbouw op. Voor de uitvoering zullen wij de benodigde instru-
menten inzetten. 

• Afronding van de ruilverkavelingsprojecten wordt nagestreefd waarbij naast verbe-
tering van de verkaveling en recreatieve voorzieningen, ook natuurontwikkeling 
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plaatsvindt zoals het herstel van de Amelander Slenk bij Nes en natuurontwikkeling 
in de binnenduinrandzone. 

• Bij het zoeken naar geschikte aanvullende locaties voor waterwinning op het eiland 
vindt afstemming plaats met andere vormen van ruimtegebruik.  

 

Schiermonnikoog 

• Gelet op de fysieke omstandigheden en de beperkte omvang van het eiland, wordt 
in het algemeen van een consoliderend beleid uitgegaan. Grootschalige ontwikke-
lingen passen daar niet bij. Er zijn wel mogelijkheden voor (recreatieve) kwaliteits-
verbetering en plaatselijke lokale ontwikkelingen. 

• Woningbouw wordt in of aansluitend op het dorp gebouwd, met specifieke aan-
dacht voor starters en senioren. Bedrijvigheid wordt geconcentreerd in de polder bij 
de pier waarbij aandacht wordt geschonken aan de ruimtelijke kwaliteit van deze 
entree van het eiland. 

• Op Schiermonnikoog is één permanent strandpaviljoen toegestaan bij de Badweg. 
• Het is van belang voor de landbouw zelf maar ook voor natuur, landschap en re-

creatie dat de Banckspolder in agrarisch gebruik blijft. De landbouwsector neemt 
initiatieven voor verbetering van het ontwikkelingsperspectief van de agrariërs. De 
gemeente en de provincie zijn hierin ondersteunend. 

• Bestudeerd wordt of de verplaatsing van de waterwinning een positieve invloed 
heeft op de natuurwaarden. 

 

Terschelling  

• Woningbouw en bedrijven zijn primair geconcentreerd in/bij West Terschelling, se-
cundair in/bij Midsland, en vervolgens bij de overige dorpen. 

• West-Terschelling heeft dringend behoefte aan herordening van functies in het ha-
vengebied en herinrichting van het havenfront. Hiervoor is integrale planvorming 
nodig, met specifieke aandacht voor natuurwaarden en een hoogwaardige ruimte-
lijke kwaliteit van dit entreegebied als visitekaartje van het eiland. 

• Verbetering van de landschappelijke structuur van de binnenduinrand is gewenst. 
Nieuwe recreatieve voorzieningen passen binnen de ecologische en landschappe-
lijke randvoorwaarden. Dit geldt ook voor de schaalvergroting van bestaande voor-
zieningen (voornamelijk campings) en voor de omzetting van standplaatsen in re-
creatiewoningen. Voor gebieden waar een recreatieve ruilverkaveling wenselijk is, 
kan plaatselijke herbegrenzing van de EHS dit proces bespoedigen. 

• Recreatieve ontwikkelingen sluiten aan bij de recreatieve zonering van een drukker 
westelijk deel en middendeel naar een steeds rustiger oostelijk deel van het eiland.  

• Op Terschelling zijn drie permanente strandpaviljoens toegestaan: Paal 8, Hee-
renweg en Molenweg. Daarnaast kan op elk van de strandlocaties Hoorn en Oos-
terend één permanent strandpaviljoen worden toegestaan, mits de ecologische in-
passing daarvan –specifiek in relatie tot de winterperiode, de instandhoudingsdoe-
len van de Natura 2000 gebieden en de te doorlopen Natuurbeschermingswetpro-
cedure– op basis van actuele ecologische gegevens is aangetoond.   

• Het is van belang voor de landbouw zelf maar ook voor natuur, landschap en re-
creatie dat de polders in agrarisch gebruik blijven. Wij stellen samen met de land-
bouwsector en de gemeente een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor de agra-
riërs op. Voor de realisatie daarvan zetten wij de benodigde instrumenten in. Op 
het eiland is veel belangstelling voor agrarisch natuurbeheer, dat wij actief onder-
steunen.  

• Bij het zoeken naar geschikte aanvullende locaties voor waterwinning op het eiland 
vindt afstemming plaats met andere vormen van ruimtegebruik.  
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Vlieland  

• Ruimtelijke ontwikkelingen sluiten aan bij de zonering van een dynamischer ooste-
lijk deel en een rustiger en extensief westelijk deel van het eiland.    

• Wonen en werken zijn geconcentreerd in en bij de kern Oost Vlieland. 
• Wanneer het militaire gebruik van de bebouwing van de Vliehors wordt beëindigd, 

kan worden gezocht naar passende vervangende vormen van ruimtegebruik die 
bijdragen aan ruimtelijke kwaliteitsverbetering. De nadruk daarbij ligt op beheer en 
verbetering van de landschappelijke, natuurlijke en recreatieve waarden in het ge-
bied. 

• Op structuurplanniveau zijn afspraken gemaakt over de recreatieve kwaliteitsver-
betering. 

• Op Vlieland is één permanent strandpaviljoen toegestaan bij de Badweg. 
• Bestudeerd wordt of de verplaatsing van de waterwinning een positieve invloed 

heeft op de natuurwaarden. 
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3.7     IJSSELMEER 

In de voorliggende paragraaf gaan wij in op gebruiksfuncties die specifiek voor het IJs-
selmeer gelden. Voor beleidsuitspraken over dijkversterking, zandwinning, specieber-
ging, diepe delfstoffenwinning en buitendijkse ontwikkelingen verwijzen wij naar de 
thematische paragrafen van hoofdstuk 2. 
 

  

3.7.1 Gebiedsbeschrijving 
 

Algemeen 

Het IJsselmeer inclusief de oeverzones, is een belangrijk grootschalig watergebied met 
bijzondere kernkwaliteiten als openheid, van nature aanwezige kernkwaliteiten en land-
schappelijke en cultuurhistorische waarden. Het gebied is als waterbergingsgebied en 
zoetwaterbekken van vitaal belang voor de veiligheid van het achterland en voor de 
watervoorziening. Voor de recreatie heeft het IJsselmeer een steeds belangrijkere be-
tekenis gekregen. Vooral de grote watersport en de oeverrecreatie zijn er tot ontwikke-
ling gekomen. Daarnaast onderstrepen andere gebruiksvormen het multifunctionele 
karakter van het IJsselmeer: de beroepsscheepvaart, transport door buisleidingen, vis-
serij en de winning van delfstoffen. 
 
De kernkwaliteiten en de multifunctionaliteit van het IJsselmeer staan onder druk door 
een combinatie van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. Door de 
aanleg van een extra spui wordt verwacht dat de huidige waterpeilen tot circa 2050 
gehandhaafd kunnen blijven. Daarna zal er waarschijnlijk sprake zijn van een geleide-
lijke peilverhoging in verband met de verdere zeespiegelstijging om onder vrij verval te 
kunnen blijven spuien naar de Waddenzee. Peilverhoging zal gepaard moeten gaan 
met versterking van de primaire waterkeringen langs het IJsselmeer waarvoor nu al 
ruimte moet worden gereserveerd. 
 
Daarnaast is er sprake van een toename van ruimteclaims; naast de bescherming en 
ontwikkeling van natuurwaarden, ontwikkelt de recreatie op en langs het IJsselmeer 
zich verder, vormt de beroepsscheepvaart een milieuvriendelijk alternatief voor het 
vervoer over de weg, is er ruimte nodig voor dijkversterking en voor een duurzame vis-
serijtak, en doen vormen van energievoorziening, delfstoffenwinning, specieberging en 
militair gebruik een beroep op de grootschalige ruimte. 

 

Water 

De voorziening van zoet water uit het IJsselmeergebied is van essentieel belang. De 
behoefte aan zoet water voor diverse functies op het land zal naar verwachting gaan 
toenemen. Door de te verwachten toename van neerslagintensiteit waardoor tijdelijk 
niet voldoende gespuid kan worden, zal in de toekomst meer water in het IJsselmeer 
geborgen moeten kunnen worden. Vergroting van de spuicapaciteit in de Afsluitdijk is 
op relatief korte termijn al nodig. Voor de exacte locatie en de effecten van de extra 
spuicapaciteit wordt op rijks- en provinciaal niveau een afweging gemaakt op basis van 
een milieu effect rapportage. 

 

Natuur 

Het water en de oeverzones hebben (inter)nationale natuurwaarden als groot zoetwa-
ter ecosysteem en vormen een belangrijk rust-, broed-, rui- en foerageergebied voor 
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vogels. Daarbij is de relatie met de Waddenzee en aangrenzende binnendijkse gebie-
den van grote betekenis. Nationaal vormt het gebied onderdeel van de Ecologische 
Hoofdstructuur en is het aangewezen als Natuurbeschermingswetgebied. Daarnaast is 
vrijwel het gehele IJsselmeer aangewezen als speciale beschermingszone op grond 
van de Europese Vogelrichtlijn. Delen langs de kust bij Wûnseradiel en Nijefurd zijn te-
vens voorgedragen als Habitatrichtlijngebied. Op grond van de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijn geldt de verplichting om de aangewezen natuurwaarden in en langs het 
IJsselmeer in stand te houden en te versterken. 

  

Recreatie en toerisme 

Het water en de oevers van het IJsselmeer zijn belangrijk voor recreatie en toerisme, 
waaronder ook de sportvisserij. Langs de kust liggen jachthavens en verblijfsrecreatie-
ve accommodaties. Er zijn stranden en andere voor recreanten toegankelijke oevers 
waarbij natuur- en landschapsbeleving een grote rol spelen. Op het IJsselmeer is 
vooral de grote watersport aanwezig. Dit is een belangrijke aanvulling op de Friese 
binnenmeren. De afgelopen tien jaar hebben zich langs de kust voorzieningen voor 
water- en oeverrecreanten verder ontwikkeld. Ontwikkelingen hebben vooral plaatsge-
vonden in en bij recreatiekernen. De verwachting is dat de groei geleidelijk afneemt. 
Wel zal het aantal vaartuigen en daarmee de vaardruk in havens en op het water ver-
der toenemen; het zal ook drukker kunnen worden doordat men vaker gaat varen. 

 

Beroepsscheepvaart 

Voor de zwaarste beroepsscheepvaart vormt de vaarroute Amsterdam via Lelystad 
naar Lemmer een belangrijk onderdeel van het (inter)nationale vaarwegennet. Deze 
vaarroute wordt geschikt gemaakt als een klasse Vb vaarweg (2-baksduwvaart). De 
beroepsscheepvaart zal waarschijnlijk toenemen door toename van de lading per 
schip. 

 

Beroepsvisserij 

De beroepsvisserij maakt deel uit van de Zuiderzeecultuur van het gebied en is uitge-
groeid tot een intensieve binnenvisserij. De betekenis voor de regionale en plaatselijke 
economie is relatief beperkt. In het IJsselmeer en langs de kustlijn zijn gebieden gere-
serveerd voor de plaatsing van fuiken. In de havens bevindt zich de infrastructuur voor 
de visserij. Er kan nog niet gesproken worden van een economisch en ecologisch 
duurzame IJsselmeervisserij. Er is sprake van overbevissing en een teruglopend en 
onevenwichtig visbestand. In de afgelopen jaren is een vermindering van de visserij-
intensiteit nagestreefd.  

 

Zandwinning   

Uit het IJsselmeergebied wordt 15 tot 20% van de landelijke zandbehoefte voor de 
bouwsector gedekt. Het gaat om ophoogzand en beton- en metselzand. Rekening 
wordt gehouden met een toenemende behoefte aan zand uit het IJsselmeer.  

 

Diepe delfstoffenwinning 

In het IJsselmeer is naar verwachting alleen aardgas aanwezig en winbaar. In het IJs-
selmeer is door het rijk een concessie en een aantal boorvergunningen verleend voor 
de exploratie en exploitatie van diepe delfstoffen. In het Friese deel van het IJsselmeer 
zijn de boorvergunningen nog niet van kracht. 
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Leidingen 

Door het IJsselmeer loopt een belangrijke leidingzone waar enkele hoofdtransportlei-
dingen zijn gebundeld (zie kaart 6 ‘Milieu- en overige technische belemmeringen’). Bij 
ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van deze leidingzone moet met het functione-
ren van deze leidingen rekening worden gehouden, inclusief de bijbehorende risico-
contour. 

 

Specieberging 

In het IJsselmeer is sprake van aanvoer en afzetting van slib. Vooral voor de scheep-
vaart en de recreatie moeten de havens en vaargeulen op diepte worden gehouden. 
Hierbij komt baggerspecie vrij die verspreid of geborgen moet worden, afhankelijk van 
de mate van verontreiniging.  

 

Militair gebruik 

In het Friese deel van het IJsselmeer ligt aan de noordwestkant een veiligheidszone 
vanwege schietoefeningen bij Breezanddijk (zie kaart 6 ‘Milieu- en overige technische 
belemmeringen’). Tevens zijn er zones die worden gebruikt als aan- en afvliegroutes 
bij schietoefeningen op de Vliehors (Vlieland) en de Noordvaarder (Terschelling). Ver-
andering van dit militaire gebruik wordt voorlopig niet verwacht. 

  

3.7.2 Beleid  
 

Centraal in ons beleid voor het IJsselmeer staat het duurzaam ontwikkelen van 
het IJsselmeer als grootschalig open water met een multifunctioneel karakter. 
Van wezenlijk belang zijn de waterbergingsfunctie van het gebied, de zoetwater-
voorziening, het bieden van veiligheid van het gebied achter de primaire water-
kering (Afsluitdijk en IJsselmeerdijken) en de natuurwaarden. Ze vormen de es-
sentiële randvoorwaarden waarbinnen de ontwikkeling van andere watergebon-
den functies plaats kan krijgen.  
Wij zetten in op het behoud van de grootschalige openheid en weidsheid van het 
gebied. Compartimentering van het gebied wordt tegengegaan. Ook van belang 
is het behoud van zichtlijnen en aandacht voor bebouwing op de vaste wal, pas-
send bij aard en schaal van het achterliggende gebied. Daarnaast gaan we te-
rughoudend om met gebruiksvormen die de landschappelijke en natuurlijke 
kernkwaliteiten van het IJsselmeergebied kunnen aantasten. Vervoer over water, 
recreatie en toerisme, natuurontwikkeling en duurzame visserij zijn functies die 
binnen deze kernkwaliteiten ontwikkelingsruimte krijgen. Voor delfstoffenwin-
ning, militaire activiteiten en stedelijke functies hanteren wij een meer terughou-
dend beleid waarbij de toelaatbaarheid afhankelijk is van de effecten op de om-
gevingskwaliteit en de veiligheid.  

 

Water 

Zoetwatervoorziening is de belangrijkste functie van het IJsselmeer. Om die reden is 
de waterkwaliteit essentieel voor drinkwatervoorziening, water voor agrarische doel-
einden en voor natuur. Wij gaan uit van de huidige waterkwaliteitsnormen. Op termijn 
wordt rekening gehouden met mogelijke aanpassing hiervan als gevolg van de Euro-
pese Kaderrichtlijn Water. Het inrichten van een brakwaterzone –zoet-zoutgradiënt– in 
het IJsselmeer vinden wij vanuit kwaliteitsoverwegingen niet gewenst. 
Voor de planperiode gaan wij uit van een onveranderd streefpeil. Om dit de komende 
decennia te kunnen handhaven, afhankelijk van de daadwerkelijke zeespiegelstijging, 
is een nieuw spuicomplex in de Afsluitdijk noodzakelijk. Hiervoor reserveren wij tussen 
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Breezanddijk en Kornwerderzand ruimte (zie kaart 16 ‘Waterhuishouding en kustver-
dediging’). 
Nieuwe noodzakelijke waterstaatkundige en verkeerskundige elementen in, op of bij de 
Afsluitdijk zijn toegestaan. Daarbij vindt afstemming plaats met landschappelijke en na-
tuurlijke waarden. 
 

Natuur 

Wij zetten er op in dat de natuurlijke kwaliteiten van het IJsselmeer, verbonden 
aan de aquatische levensgemeenschappen en aan de vooroevers langs de kus-
ten, in stand worden gehouden en verder worden ontwikkeld.  
De betekenis van de watergebieden als broed-, rust-, rui- en foerageergebied voor vo-
gels en als paai- en opgroeigebied voor vis, wordt gehandhaafd en verder ontwikkeld. 
Doorsnijding, versnippering en rustverstoring van gebieden met een belangrijke natuur-
functie is ongewenst. Natuurontwikkeling zal daar plaatsvinden waar het rendement 
voor de natuur het grootste is en belangen van recreatie, beroepsscheepvaart en 
duurzame visserij zoveel mogelijk worden ontzien. Natuurontwikkeling kan mede wor-
den ingezet voor het geleiden en compenseren van toenemende recreatiedruk op en 
langs het water, bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe vaardoelen. 

 

Recreatie en toerisme 

De ontwikkelingsruimte voor watersportvoorzieningen (ligplaatsen, aanlegplaat-
sen) en overige recreatieve voorzieningen langs het IJsselmeer wordt primair 
bepaald door de draagkracht van natuurwaarden, specifiek de waarden van de 
VHR-gebieden, en waterhuishoudkundige randvoorwaarden. Daarnaast is een 
goede landschappelijke inpassing uitgangspunt.  
Binnen deze randvoorwaarden zien wij ruimte voor een verdere recreatieve ontwikke-
ling van en langs het IJsselmeer als belangrijk watersportgebied, vooral voor de grote 
watersport. Er is ruimte voor groei van de watersport, waarbij aansluiting wordt gezocht 
bij bestaande recreatieve concentratiepunten. In Fryslân zijn dat de aan de kust gele-
gen recreatiekernen Stavoren en Hindeloopen en de regionale centra Lemmer, Wor-
kum en Makkum. De recreatieve ontwikkelingsruimte en de daarmee samenhangende 
recreatieve druk op het IJsselmeer en indirect op de Waddenzee, zijn mede afhankelijk 
van de zonering van het recreatieve medegebruik. De wijze waarop de groei van lig-
plaatsen in het IJsselmeer kan worden opgevangen, zal mede worden bepaald aan de 
hand van een gezamenlijk met de provincies Flevoland en Noord-Holland uit te voeren 
studie (VHR-toets) naar de effecten op de natuurwaarden. Hierbij worden ook de effec-
ten op de Waddenzee meegenomen. 
Naast de ontwikkelingsruimte voor recreatiekernen en regionale centra is er buiten de 
natuurbeschermingsgebieden beperkte ontwikkelingsruimte voor kleinschalige recrea-
tievormen, zoals strandjes en (kite)surfen. Voor de sportvisserij is een gevarieerde 
vorm en inrichting van oevers en een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van 
visplaatsen van belang, naast een goede visstand. 
Nieuwe vaardoelen met beperkte overnachtingsmogelijkheid langs de IJsselmeerkust 
zijn mogelijk om de watersporter meer te binden aan het IJsselmeer en daardoor de 
recreatieve druk op de Waddenzee te ontlasten. 

 

Beroepsscheepvaart 

De bestaande vaarwegen in het IJsselmeer bieden voorlopig voldoende moge-
lijkheden om de groei van de beroepsvaart op het IJsselmeer op te vangen. De 
bestaande vaarwegen in het IJsselmeer worden in stand en op diepte gehouden 
voor de beroepsvaart. 
Wij staan in dit verband positief tegenover een toenemend belang van de beroeps-
scheepvaart, mede als milieuvriendelijk alternatief voor het vervoer over de weg. Daar-
bij gaan wij uit van opwaardering van de bestaande vaarroute Amsterdam–Lemmer tot 
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klasse Vb vaarweg (2-baksduwvaart). Bij Lemmer houden wij rekening met de aanleg 
van een tweede sluis in de hoofdvaarweg. De risicocontour en vrijwaringszone langs 
de hoofdvaarweg worden door Rijkswaterstaat bepaald. Zolang deze niet definitief zijn 
bepaald, is voor nieuwe ontwikkelingen in de nabijheid daarvan overleg met het rijk 
nodig over de aan te houden afstanden. Daarnaast is de vaarweg Lemmer–
Kornwerderzand van belang voor de (binnen)scheepvaart. Verder is voor Fryslân de 
veerdienst Stavoren–Enkhuizen v.v. relevant. 

 

Beroepsvisserij 

Wij gaan verder met de bevordering van een duurzame IJsselmeervisserij, zowel eco-
logisch als economisch. Dit met onderkenning van het werkgelegenheidsbelang en de 
cultuurhistorische en toeristische belevingswaarde van de IJsselmeervisserij. Ons be-
leid is gericht op het in stand houden van voldoende vangstlocaties, onder de rand-
voorwaarde van het behoud van de visstand. Op kaart 32 zijn de belangrijkste visloca-
ties en fuikenzones aangegeven. De mogelijkheden van de visserij zullen verder mede 
worden bepaald door de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water en de VHR-toets. 

 

Zandwinning 

Vanuit een oogpunt van duurzaam gebruik kan in de behoefte van zand worden 
voorzien, bij voorkeur in relatie tot aanleg, verbetering of verdieping van vaar-
geulen. Voor afwijkingen van deze relatie is een maatwerkbenadering nodig.  
Bij elke zandwinning wordt onderzocht tot welke diepte winning kan plaatsvinden, wel-
ke nabestemming optimaal is, en of de winning moet worden afgewerkt. Uitgangspunt 
is dat er geen significante schade aan het zoetwater ecosysteem en aan de stabiliteit 
van dijken (kustveiligheid) optreedt.  
Op basis van de op te stellen beheerplannen op grond van de Natuurbeschermingswet 
zullen wij nader richting geven aan ontgrondingen in het IJsselmeer. Hiermee kunnen 
wij de algemene principes uit dit streekplan voor winning van oppervlaktedelfstoffen, bij 
concrete initiatieven voor ontgrondingen op onderdelen en voor locaties nader verfijnen 
en toespitsen op de betrokken gebieden. 
 

Militair gebruik 

In de aangegeven militaire veiligheidszones is een doelmatig functioneren voor 
het bestaande militaire gebruik gewaarborgd. Uitbreiding van militaire activitei-
ten in het IJsselmeer vinden wij ongewenst. 

 

Energie 

Wij verlenen geen medewerking aan de bouw van een kernenergiecentrale aan 
het IJsselmeer vanwege de kans op calamiteiten met effecten op bijvoorbeeld de 
drinkwatervoorziening. 

 
Als uit een proefopstelling blijkt dat op een verantwoorde wijze zonnepanelen kunnen 
worden geplaatst, kunnen de Afsluitdijk en mogelijk andere dijkdelen voor de winning 
van zonne-energie worden benut. 
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BIJLAGE 1 
 

Verantwoording en motivering van keuzen in het streekplan 
Fryslân 2007 op basis van de Strategische Milieubeoorde-
ling (incl. passende beoordeling)  
 
 

I.  Algemeen 
 

Conform de Europese richtlijn “betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu 
van bepaalde plannen en programma’s” is in de  voorbereiding van het ontwerp streekplan 
een Strategische Milieubeoordeling uitgevoerd. Het milieurapport is samen met het ontwerp 
streekplan ter visie gelegd. Ook over het milieurapport konden zienswijzen worden ingediend. 
De Commissie voor de Milieueffectrapportage heeft eind april 2006 een advies uitgebracht 
over het milieurapport. In de reactienota bij het ontwerp streekplan is op dit advies en op de 
ingediende zienswijzen een volledige reactie gegeven. 
 
De onderdelen waar de Strategische Milieubeoordeling (SMB) zich specifiek op richt zijn: 
 
Kaderstelling voor m.e.r.- (beoordelings)plichtige activiteiten 
• Het verstedelijkingsmodel en netwerkstructuur 
• Grootschalige verstedelijkingslocaties (wonen, werken en voorzieningen) 
• Een grootschalige dagrecreatieve voorziening 
• Grootschalige functiewijzigingen (uitbreiding ecologische hoofdstructuur)  
• Ruimtelijke reservering nieuwe maalcapaciteit bij Harlingen 
• Dijkversterking 

 
Alleen een relatie met Vogel- en Habitatrichtlijngebieden 
• Recreatieve ontwikkelingen in relatie tot recreatiekernen 
• Waterretentie in natuurgebieden (op algemeen niveau)  
 
Deze onderdelen zijn gebaseerd op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau –zoals door Gede-
puteerde Staten in april 2005 vastgesteld– en de raadpleging van betrokken bestuursorganen 
en het advies van de Commissie voor de Milieueffectrapportage hierover. 
Bij de milieubeoordeling van de betreffende onderdelen (hoofdstuk 4 t/m 10 van het milieurap-
port) en in de integrale milieuanalyse (hoofdstuk 11 van het milieurapport), worden waar rele-
vant ook andere aspecten en beleidsonderwerpen uit het streekplan betrokken. Ook is beke-
ken of de onderzochte activiteiten gevolgen hebben voor andere planonderdelen en of er wis-
selwerking in milieueffecten optreedt tussen de planonderdelen. 
Het detailniveau van de SMB is afgestemd op het abstractieniveau en de mate van concreet-
heid van uitspraken in het streekplan. Voor die onderdelen waar het streekplan bewust nog 
ruimte laat voor afweging in een later stadium en/of op lokaal niveau, is de milieu-informatie in 
de SMB minder concreet en worden aandachtspunten voor de verdere planontwikkeling mee-
gegeven. 
  
Het milieurapport dient op streekplanniveau tevens als passende beoordeling in het kader van 
de natuurbeschermingswetgeving. Het gaat daarbij om een eerste stap in de verzameling van 
informatie die nodig is om –bij verdere planvorming en realisatie van de ontwikkeling– een vol-
ledige passende beoordeling in het kader van de natuurbeschermingswetgeving uit te voeren. 
Voor een volledige passende beoordeling moet namelijk zeer gedetailleerd en zo precies mo-
gelijk bekend zijn waar en in welke mate de beschermde natuurwaarden voorkomen en wat de 
ingrepen en effecten zijn van de activiteit. Dit overstijgt het detailniveau van een SMB die aan-
sluit bij het strategische karakter van een streekplan. Het milieurapport signaleert wel waar 
mogelijke effecten op welke EHS-gebieden (incl. de Natura 2000-gebieden) als gevolg van 
bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen zouden kunnen optreden. Voor de activiteiten in/nabij de-
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ze gebieden kunnen mogelijk in de vervolgbesluitvorming passende beoordelingen nodig zijn. 
Daarvoor worden in het milieurapport aandachtspunten meegegeven. Uitgangspunt is echter 
dat negatieve significante effecten zoveel mogelijk worden vermeden.  
Bij een passende beoordeling kan het rapport Ecologische aspecten van de Vogel- en Habita-
trichtlijn, dat in opdracht van de provincie Fryslan is opgesteld, een hulpmiddel zijn. In dit rap-
port zijn de mogelijke effecten van ruimtelijke activiteiten op (kwalificerende en prioritaire) 
soorten en habitats in Friesland in beeld gebracht. Dit is o.a. gebeurd in de vorm van een ma-
trixsysteem waarin de gebieden met kwetsbare natuurwaarden en soorten in Fryslân zijn aan-
gegeven en waaruit gegevens over de gevoeligheid van deze soorten voor allerlei (ruimtelijke) 
activiteiten en ontwikkelingen kunnen worden gehaald. Deze ecologische gegevens geven 
een indicatie over het al dan niet voorkomen van beschermde (gekwalificeerde) soorten en 
habitats en hun gevoeligheden en kunnen gebruikt worden voor de nadere ecologische on-
derbouwing bij gemeentelijke plannen. Gemeenten en anderen kunnen hiervan gebruik maken 
bij hun ruimtelijke plannen en projecten. Gelet op het indicatieve beeld, zal in veel gevallen 
nog aanvullend onderzoek nodig zijn.  
 
Hierna worden per onderdeel de belangrijkste bevindingen uit de SMB (milieurapport) weer-
gegeven, in relatie tot de concepten en beleidsuitgangspunten in het streekplan; voor meer 
gedetailleerde milieu-informatie en de gevolgde aanpak, selectie van onderwerpen, beoorde-
lingscriteria en procedure wordt verwezen naar het milieurapport.  
De SMB geeft hoofdzakelijk een onderbouwing en ondersteuning van de ruimtelijke hoofdkeu-
zen die in het streekplan worden gemaakt. In aanvulling daarop ligt de meerwaarde van de 
SMB vervolgens vooral in het aangeven van de aandachtspunten die voor de verdere plan-
ontwikkeling (structuurplannen, bestemmingsplannen, inrichtingsplannen e.d.) binnen de ka-
ders van het streekplan relevant zijn.  
Deze aandachtspunten betreffen specifieke punten waarvan het vanuit milieuoogpunt gewenst 
is dat ze bij de vervolgafweging expliciet betrokken worden. In het streekplan zijn deze aan-
dachtspunten verwerkt in de beleidsuitspraken in hoofdstuk 1, 2 en 3, met de daaraan gekop-
pelde beleidsstatus (indicatief, richtinggevend). De beleidsstatus van deze beleidsuitspraken 
is daarmee medebepalend voor de doorwerking en de status van de aandachtspunten. Ook 
de provinciale betrokkenheid bij vervolgontwikkelingen wordt hierdoor medebepaald. 
Tenslotte wordt op een hoog abstractieniveau ingegaan op cumulatieve effecten en op de 
monitoring en evaluatie van milieueffecten. Cumulatie van effecten zal vervolgens vooral een 
aandachtspunt zijn voor verdere planvorming en ontwikkeling, waarbij de provincie betrokken 
blijft.  
 

 
 

II.  Bevindingen en aandachtspunten SMB  
 
 
1.  Verstedelijkingsmodel en netwerkstructuur 
 

Op het hoogste schaalniveau is in de SMB allereerst gekeken naar de verstedelijkingsstruc-
tuur als overkoepelend concept van het streekplan. Daarbij is gebruik gemaakt van de resulta-
ten van een onderzoek dat in de voorbereiding op het Streekplan is verricht naar de samen-
hang tussen de ruimtelijke structuur, mobiliteit en bereikbaarheid (Schakeldocument streek-
plan–PVVP; Bouwstenen voor strategische ontwikkeling van ruimte en mobiliteit in Fryslân; 
advies bureau Goudappel en Coffeng, 2004). In dit onderzoek zijn twee verstedelijkingsmodel-
len met de bijbehorende netwerkstructuren naast elkaar gezet: het model ‘Centrale stad’ en 
het model ‘Vierpolig netwerk’. Dit zijn 2 ‘extreme’ modellen om de verschillen in milieueffecten 
duidelijk in beeld te krijgen; hierbij zijn inwoners en arbeidsplaatsen volgens bepaalde verde-
lingsprincipes naar de bundelingskernen toebedeeld, waaruit vervolgens mobiliteitseffecten en 
bijbehorende milieueffecten zijn afgeleid. De stedelijke structuur in het model Centrale Stad, 
met een accent op Leeuwarden als centrale stad van Fryslân, komt het meest overeen met de 
stedelijke structuur die in het streekplan is opgenomen.  
De belangrijkste resultaten uit een vergelijking van beide verstedelijkingsmodellen zijn: 
• concentratie van verstedelijking (wonen, werken, voorzieningen) biedt in het algemeen de 

beste condities voor een duurzaam ruimtelijke structuur. Hoe groter de concentratie van 
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inwoners, hoe groter het gebruik van openbaar vervoer en fiets. Concentratie zorgt voor 
meer keuzemogelijkheden in het verplaatsingsgedrag waarbij men minder is aangewezen 
op de auto. In de SMB en in het Schakeldocument streekplan–PVVP wordt dit geïllustreerd 
met getallen en figuren; 

• de verschillen in milieueffecten tussen beide ‘extreme’ verstedelijkingsmodellen zijn be-
trekkelijk gering. Dit duidt er op dat de verschillen in milieueffecten van verschillende ver-
stedelijkingsstructuren beperkt zijn. Beide modellen leiden tot een goede bereikbaarheid 
rond Leeuwarden; 

• er zijn enige verschillen in regionale bereikbaarheid met bijbehorende milieueffecten.  
Zo is in het model Centrale Stad de A31/N31 drukker dan in het model Vierpolig Netwerk 
waardoor de bereikbaarheid van Leeuwarden zonder aanvullende voorzieningen in het 
model Vierpolig Netwerk beter is. De A7, de Rondweg Sneek en de weg Wolvega–
Oosterwolde zijn weer drukker in het model Vierpolig Netwerk. 

• in het model Vierpolig Netwerk worden wat meer verplaatsingen met de auto afgelegd 
(vanwege een relatief grote groei op regionale afstanden (tussen 5 en 30 km). In het model 
Centrale Stad zijn juist wat meer verplaatsingen met fiets en openbaar vervoer (vanwege 
relatief de grootste groei op korte en lange afstanden (korter dan 5 of langer dan 30 km). 
Mede daardoor scoort het model Centrale Stad wat gunstiger op luchtkwaliteit. 

• het model Centrale Stad geeft een gunstiger voorzieningenniveau door een betere sprei-
ding van voorzieningen over Fryslân zonder teveel versnippering.  

 
Conclusie 
De stedelijke structuur in het streekplan (6 stedelijke centra/bundelingsgebieden met daarbin-
nen een accent op provinciehoofdstad Leeuwarden) biedt voorwaarden voor een duurzame 
ruimtelijke structuur met (te benutten) milieuvoordelen. Uitgangspunt daarbij is dat de aange-
geven verhoudingen in ontwikkeling tussen de 6 stedelijke centra worden aangehouden en dat 
de benodigde infrastructuur incl. openbaar vervoervoorzieningen worden gerealiseerd.  
 
Aandachtspunten voor vervolg 
Aandachtspunten voor verdere planontwikkeling in de lijn van het model Centrale Stad zijn: 
• bereikbaarheid Leeuwarden: de A31 tussen Leeuwarden en Drachten vraagt om 2x2 rij-

stroken en een goede onderliggende wegenstructuur richting de stad. 
• bij aanleg van de Zuiderzeelijn is het essentieel dat Leeuwarden daarop een volwaardige 

aansluiting krijgt.  
• milieuhinder: concentratie van verstedelijking is gunstiger voor de totale milieubelasting 

(geluid, lucht, externe veiligheid) dan spreiding van verstedelijking. Bij concentratie zal ech-
ter wel eerder sprake zijn van cumulatie van effecten, waarvoor aandacht zal moeten zijn 
bij de verdere planontwikkeling. 

• de A31/N31 wordt beduidend drukker op het traject Leeuwarden–Drachten. Langs dit tra-
ject ligt een stiltegebied (op enige afstand). Een klein deel van het stiltegebied ligt op ca 1 
km van de weg. Extra geluidbelasting op dit gebied is een aandachtspunt. 

• effecten buitengebied: bij verstedelijking in het buitengebied kunnen effecten in de vorm 
van ruimtebeslag en hinder optreden. Dit vormt een aandachtspunt voor de verdere plan-
ontwikkeling. Concentratie is ook hier over het algemeen gunstiger dan spreiding van ver-
stedelijking (behalve daar waar extra belasting optreedt door cumulatie van effecten). 

 
 
2.  Grootschalige verstedelijkingslocaties 
 

De grotere verstedelijkingslocaties in het plangebied bij de 6 stedelijke centra zijn in de SMB 
vanuit milieuoogpunt op een eerste globaal niveau beoordeeld, als ondersteuning voor ver-
volgkeuzes door gemeenten. Deze verstedelijkingslocaties stemmen overeen met de in 
hoofdstuk 3 van het streekplan (Gebieden) indicatief weergegeven invulling van de stedelijke 
bundelingsgebieden. De verstedelijkingslocaties zijn op meerdere milieuaspecten beoordeeld. 
De belangrijkste resultaten zijn: 
• de meeste verstedelijkingslocaties zijn goed ontsloten voor autoverkeer en OV. Twee ver-

stedelijkingslocaties bij Heerenveen zijn minder goed ontsloten voor autoverkeer. Voor OV 
zijn twee werklocaties bij Harlingen niet goed ontsloten.  

• alle woonlocaties liggen gunstig ten opzichte van voorzieningen en werkgebieden.  
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• de genoemde positieve effecten op het gebied van bereikbaarheid en ligging ten opzichte 
van voorzieningen en werkgebieden zijn kenmerkend voor het principe van verstedelijking 
rond stedelijke centra. Ze bevestigen de uitkomsten uit het onderzoek op netwerkniveau.  

• de locaties in het streekplangebied liggen overwegend buiten gebieden met een speciale 
beschermingsstatus, zoals VHR-gebieden en milieubeschermingsgebieden. Enkele ver-
stedelijkingslocaties liggen wel nabij gebieden met een speciale beschermingsstatus 
(VHR-gebied, EHS, stiltegebied), waardoor indirecte effecten zoals geluidhinder hier niet 
op voorhand zijn uit te sluiten. Bij deze locaties dient in de verdere planontwikkeling extra 
aandacht te zijn voor eventuele negatieve effecten op statusgebieden. Overige natuurge-
bieden buiten de EHS die verder aandacht verdienen zijn het Geastmermar bij locatie 1 in 
Dokkum en de eendenkooi bij locatie 3 in Dokkum. 

• alle locaties liggen in gebieden met de functie landbouw, zodat effecten zijn te verwachten 
als ruimtebeslag en doorsnijding van percelen. Ook effecten op landschappelijke en cul-
tuurhistorische waarden zijn aan de orde, afhankelijk van de mate waarin bij de inpassing 
en inrichting daarmee rekening wordt gehouden. Slechts in een klein deel van de verstede-
lijkingsgebieden zijn niet of nauwelijks archeologische waarden te verwachten.  

• effecten als ruimtebeslag en verstoring op weidevogelgebieden treden bij het merendeel 
van de verstedelijkingslocaties op. Compensatie van weidevogelwaarden is dan ook een 
algemeen aandachtspunt. Er treden relatief weinig negatieve effecten op bodem en water 
op als gevolg van de verstedelijking. Speciale aandacht heeft het milieubeschermingsge-
bied ten noorden van Harlingen (kwelderwal) in relatie tot bedrijventerreinlocatie 1. Verder 
is een aantal locaties gevoelig voor wateroverlast (lage gebieden). Hier is aandacht vereist 
voor maatregelen in de sfeer van wateroverlast en waterberging. 

• negatieve effecten op woon- en leefmilieu –zoals (cumulatie van) hinder door geluid, lucht 
en veiligheid– treden vooral op bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen, afhankelijk van 
het type bedrijvigheid (de bedrijfscategorieën) en de afstand tot woonbebouwing. Zo zullen 
de bedrijventerreinen bij Harlingen en Franeker slechts beperkt tot hinder leiden, aange-
zien concentraties van woonbebouwing op relatief grote afstand liggen. 

 
Conclusie 
De indicatief in hoofdstuk 3 van het streekplan aangegeven verstedelijkingslocaties scoren 
vanuit milieuoogpunt relatief gunstig. Onoverkomelijke problemen bij de verstedelijkingsloca-
ties worden op voorhand niet verwacht, mits er voldoende aandacht is voor de nadere ruimte-
lijke inpassing en de benodigde infrastructuur. Ook komen geen uitgesproken voorkeursloca-
ties naar voren.  
Dit is op zich niet vreemd; de meeste locaties zijn al eerder aan (milieu)beoordeling onderwor-
pen, waarbij met name is gelet op een goede aansluiting op de bestaande kern, de ontsluiting 
en kwetsbare waarden in de omgeving. De SMB vult dit aan met aandachtspunten voor de 
vervolgplanvorming en inrichting. 
Voor enkele locaties wordt aanbevolen om betere ontsluitingsmogelijkheden te creëren. Gelet 
op de termijn van planvorming is dat ook nog mogelijk. Voor een aantal locaties zal de invloed 
op natuurgebieden in de omgeving nader bekeken moeten worden, waarbij zonodig mitige-
rende maatregelen getroffen moeten worden. Voor alle locaties geldt in meer of mindere mate 
dat aandacht nodig is voor de inpassing in landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten, 
de waterhuishouding en eventueel voor compensatie van weidevogelwaarden. 

   
Aandachtspunten voor vervolg 
Aandachtspunten voor verdere planontwikkeling voor de afzonderlijke verstedelijkingslocaties 
zijn: 
• effecten op gebieden met een specifieke status (milieubeschermingsgebieden, EHS, VHR-

gebieden e.d.): nader onderzoek bij de verdere planontwikkeling is nodig, waaronder de 
passende beoordeling. Uitgangspunt is dat significante effecten op EHS-gebieden (incl. 
VHR-gebieden) zoveel mogelijk worden vermeden, mede met het oog op de haalbaarheid 
van plannen. In de meeste gevallen is dit ook mogelijk, bijv. door bij de locatiekeuze, het 
aanhouden van voldoende afstand/ buffering (bijv. bij locatie 3 bij Drachten t.o.v. de EHS 
rondom Beetsterzwaag), de inrichting, het nemen van mitigerende maatregelen e.d. daar-
mee rekening te houden; hierbij worden ook cumulatieve effecten betrokken. 

• inpassing landschappelijke en cultuurhistorische waarden: dergelijke waarden zijn in te 
passen, waardoor het negatieve effect beperkt kan blijven (uiteraard kan wel de land-
schappelijke context, waarin de waarden zich bevinden, worden verstoord). 
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• compensatie van weidevogelwaarden waar dit van toepassing is. 
• de Haak in combinatie met een (westelijke) invalsweg bij Leeuwarden worden toekomst-

vast vorm gegeven (berekend op toekomstige verkeersstromen) zodat ook het verkeer van 
en naar de stedelijke uitbreidingen kan worden opgevangen. Bij Heerenveen zijn tijdig 
adequate maatregelen nodig voor de doorstroming van verkeer op het onderliggende we-
gennet. Bij Drachten is aandacht nodig voor goede overgangen over de N31 en de A7 om 
barrièrewerking te voorkomen.  

• cumulatie van effecten: negatieve effecten (zoals hinder) van nabij gelegen woon- en 
werkgebieden en van noodzakelijke infrastructuur kunnen elkaar versterken. Aandacht is 
nodig voor milieuhygiënische afstemming (zonering). Dit geldt specifiek voor de ontwikke-
ling van hinderlijke en verkeersaantrekkende bedrijvigheid.  

• inpassing bestaande recreatieve routes: fietspaden en wandelpaden c.q. -routes inpassen 
in nieuwe woon- en werkgebieden. Voor werkgebieden moet speciale aandacht zijn voor 
adequate verlichting op bedrijven/kantoorterreinen (vanwege sociale veiligheid);  

• uitvoeren archeologisch onderzoek dan wel sparen van bekende archeologische vondsten. 
Veel gebieden hebben in potentie waarden, nader onderzoek moet uitwijzen om welke 
waarden het gaat en op welke manier ze gespaard kunnen blijven. 

• maatregelen om wateroverlast tegen te gaan (wateropvang/waterberging). 
 
 
3.  Grootschalige dagrecreatieve voorziening 
 

De mogelijke milieueffecten van een ligging van een grootschalige dagrecreatieve voorziening 
(250.000 bezoekers of meer per jaar en/ of oppervlakte van 25 ha. of meer) nabij een stedelijk 
centrum zijn afgezet tegen een ligging buiten een stedelijk centrum (regionaal centrum of in 
landelijk gebied). Omdat nog geen concrete locaties/zoekgebieden of vormen van een dagre-
creatieve voorziening bekend noch bepaald zijn (beleidsruimte), is de milieubeoordeling glo-
baal en kwalitatief. De belangrijkste resultaten zijn: 
• stedelijke centra zijn geschikter voor de verwerking van het verkeer van een grootschalige 

dagrecreatieve voorziening vanwege aanwezige (OV)verbindingen.  
• doordat bij stedelijke centra en in mindere mate regionale centra meer mensen en hinder-

bronnen geconcentreerd zijn, zal hier wel eerder (cumulatie van) verkeershinder kunnen 
optreden. Omgekeerd is het landelijk gebied gevoeliger voor verstoring wat betreft natuur 
en recreanten; het gaat over het algemeen om nog rustige gebieden. 

• het landelijk gebied en de regionale centra zijn gevoeliger voor ruimtebeslag op milieu-
waarden (landschap, cultuurhistorie, natuur, agrarisch), waarbij de schaal en het karakter 
van een grootschalige dagrecreatieve voorziening landschappelijk beter inpasbaar zijn bij 
een stedelijk centrum dan bij een regionaal centrum of in het landelijk gebied.    

  
Conclusie 
De milieubeoordeling valt voor de stedelijke centra positiever uit dan voor de regionale centra 
en het landelijk gebied. Dat is niet verrassend. De milieuargumenten vormen namelijk (deels) 
ook de planologische argumenten om in het streekplan een grootschalige dagrecreatieve 
voorziening te koppelen aan een stedelijk centrum. Bij verdere planontwikkeling voor een con-
creet initiatief is nadrukkelijk wel aandacht vereist voor het voorkomen van onevenredige (ge-
cumuleerde) hinder van met name het extra verkeer.      
 
Aandachtspunten voor vervolg 
Aandachtspunten voor verdere planontwikkeling voor een grootschalige dagrecreatieve voor-
ziening zijn: 
• inpassing in het landschap of realisatie van nieuwe landschappen. 
• ruimtebeslag op belangrijke milieuwaarden. 
• cumulatie van hinder (zeker bij stedelijke centra). 
• bereikbaarheid/veiligheid autoverkeer en openbaar vervoer: de wegen- en parkeerstructuur 

moeten eventueel worden aangepast, om de grotere aantallen verkeer verantwoord te 
kunnen verwerken. 
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4.   Grootschalige functiewijzigingen (uitbreiding ecologische  
hoofdstructuur)  

 
Binnen het ROM-gebied Zuidoost Fryslân worden clusters EHS ontwikkeld waarmee in totaal 
meer dan 125 ha. nieuwe EHS wordt toegevoegd. Het gaat om de gebieden Koningsdiep, Lin-
devallei en Fochteloërveen/Drents Friese Woud. Dit betreffen al langer lopende plannen waar-
over in het kader van het ROM-project afspraken zijn gemaakt, ook met de streek, maar die in 
het streekplan voor het eerst in een formeel plan planologisch worden begrensd. In de milieu-
beoordeling wordt ingegaan op de te bereiken natuurdoelen en de beoogde natuurlijke meer-
waarden, mede in relatie tot de instandhoudingsdoelen voor de Natura 2000-gebieden. 
  
Conclusie 
Over de natuurdoelen en natuurlijke meerwaarden van deze nieuwe EHS-gebieden bestaat 
overeenstemming. Bij de planontwikkeling is al rekening gehouden met de onderstaande aan-
dachtspunten. Zo is afgestemd met de landbouw en de waterhuishouding en met de instand-
houdingsdoelen voor de Natura 2000-gebieden. In de op te stellen beheersplannen wordt dit 
verder uitgewerkt. Indien nodig kan dit nog tot (beperkte) wijziging in inrichting en na-
tuur(doel)typen leiden. Het streekplan regelt dit verder niet. 
 
Aandachtspunten voor vervolg 
Aandacht wordt gevraagd voor de directe of indirecte effecten op VHR-gebieden (externe 
werking), bijv. bij wijziging van ganzenfoerageergebieden. In de beheersplannen voor de EHS-
gebieden kan dit ingevuld worden. Ook effecten op landbouw, landschap en hydrologie kun-
nen optreden. Afstemming met betrokken belanghebbenden en waterbeheerders over inrich-
ting en beheer is dan nodig. 
 

 
5.  Ruimtelijke reservering van nieuwe maalcapaciteit in noordwest Fryslân 
 

In het streekplan is een ruim reserveringsgebied voor een nieuw boezemgemaal in noordwest 
Fryslân opgenomen dat mogelijk voor 2015 zal worden opgericht. In plaats van één gemaal 
kunnen hier ook meer (kleinere) gemalen worden gerealiseerd. In de milieubeoordeling zijn de 
mogelijke milieueffecten van een gemaal in dit zoekgebied opgenomen, waarbij van drie refe-
rentielocaties is uitgegaan (in Harlingen, ten noorden van Harlingen, ten zuiden van Harlin-
gen); in een aanvulling van het milieurapport is naar aanleiding van een verruiming van het re-
serveringsgebied in noordoostelijke richting nog een milieubeoordeling voor de omgeving Hal-
lumerhoek/Vijfhuizen opgenomen. De exacte locatie(s) en uitvoeringswijze van nieuwe maal-
capaciteit zullen t.z.t. nog nader worden bepaald. De belangrijkste resultaten zijn: 
• ten zuiden en ten noorden van Harlingen en in de omgeving Hallumerhoek/Vijfhuizen kun-

nen als gevolg van zoet- zoutveranderingen effecten optreden op het VHR-gebied Wad-
denzee. Ten zuiden van Harlingen moet mogelijk de Bolswardervaart worden verbreed, 
met mogelijk ruimtebeslag/effecten op de EHS. 

• specifiek in de omgeving Hallumerhoek/Vijhuizen zal een gemaal bijdragen aan de ge-
wenste estuariene ontwikkelingen in het gebied (zoet/zoutovergang; ontwikkeling natuurlij-
ke kwelders) en ontstaan er kansen voor foerageergebied voor vogels en migratiemoge-
lijkheden voor vissen. De effecten op VHR-gebied kunnen hier dus ook positief zijn.    

• een gemaal ten noorden van Harlingen, in Harlingen of in de omgeving Hallumer-
hoek/Vijfhuizen levert een positieve bijdrage aan de verziltingsbestrijding ten noordoosten 
van Harlingen. Dit is niet het geval ten zuiden van Harlingen. 

• naar verwachting zullen alleen in Harlingen gebouwen/woningen kunnen verdwijnen. Ten 
noorden van Harlingen, ten zuiden van Harlingen, en in de omgeving Hallumer-
hoek/Vijfhuizen zal enige invloed op landbouw en weidevogelgebied mogelijk kunnen zijn.  

• indien de Hallumertrekvaart moet worden verbreed en/of verdiept, zal de bereikbaarheid 
van de jachthaven in Hallum verbeteren. Bij inpassing/aanpassing van (nieuwe) watergan-
gen moet mogelijk rekening worden gehouden met archeologische resten. 
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Conclusie 
In het streekplan zijn geen exacte locaties voor één of meer nieuwe boezemgemalen opge-
nomen. Er is bewust ruimte gegeven voor nadere afweging binnen het reserveringsgebied. 
Binnen dit ruime reserveringsgebied zijn voldoende mogelijkheden beschikbaar om één of 
meer aanvaardbare locaties te selecteren, ook vanuit milieuoogpunt.  
In Harlingen wordt, vanwege de hier al bestaande zoet-zoutwatervermenging, geen effect op 
VHR-gebied verwacht; hier zijn wel meer effecten op bestaande bebouwing en (werk)voor-
zieningen mogelijk. Buiten Harlingen moet wel rekening worden gehouden met effecten op na-
tuur, specifiek het VHR-gebied Waddenzee; hier is minder effect op bestaande bebouwing 
e.d. te verwachten. In Harlingen en ten noorden van Harlingen levert een gemaal een positie-
ve bijdrage aan de verziltingsbestrijding ten noordoosten van Harlingen. Specifiek voor de 
omgeving Hallumerhoek/Vijhuizen pleiten de mogelijkheden voor ontwikkeling van estuariene 
overgangen met positieve effecten op natuur.     
 
Aandachtspunten voor vervolg 
Aandachtspunten voor de exacte locatiekeuze en wijze van uitvoering van nieuwe maalcapa-
citeit zijn: 
• ten zuiden en ten noorden van Harlingen en in de omgeving Hallumerhoek/Vijfhuizen is 

nader onderzoek nodig naar de effecten van zoet-zoutwatervermenging op de bodemfauna 
en daardoor op het leefgebied van de vogels. Uit dit nader onderzoek moet blijken of maal-
capaciteit ter plaatse zal leiden tot al dan niet significante effecten op het Vogel- en Habita-
trichtlijngebied Waddenzee. Hierbij worden ook de mogelijkheden voor ontwikkeling van 
positieve ecologische effecten betrokken. 

• ten zuiden van Harlingen is aandacht nodig voor de eventuele verbreding van de Bolswar-
dervaart en hierdoor de mogelijke effecten op de aanwezige EHS (met name ruimtebe-
slag). 

• in Harlingen is aandacht voor inpassing in werk/woongebied en bodemonderzoek nodig. 
• in de omgeving Hallumerhoek/Vijhuizen zal aandacht zijn voor de vereisten om vismigratie 

mogelijk te maken (eisen aan debiet en stroomsnelheden in relatie tot vismigratie voorzie-
ningen). Bij de inpassing en aanpassing van (nieuwe) watergangen wordt rekening gehou-
den met archeologische waarden, weidevogels en landbouwaspecten.  

 
 
6.  Dijkversterking 
 

Het streekplan houdt via binnendijkse en buitendijkse reserveringszones rekening met toe-
komstige dijkversterking, maar de wijze van dijkversterking (binnendijks of buitendijks e.d.) zal 
per dijktraject te zijner tijd moeten worden bepaald. Voor enkele dijktrajecten geeft het streek-
plan al wel een voorkeursrichting aan voor toekomstige dijkversterking. Deze voorkeurrichtin-
gen zijn in de SMB nader beoordeeld. De belangrijkste resultaten zijn: 
• buitendijkse versterking bij Noorderleegh leidt tot enig ruimtebeslag op het VHR-gebied 

Waddenzee. Naar verwachting zal de kwaliteit van de habitats hier echter niet achteruit-
gaan en zullen dus geen significante effecten optreden. Bij binnendijkse versterking vindt 
ruimtebeslag op landbouwgebied plaats en moet (agrarische) bebouwing worden ge-
amoveerd. 

• voor binnendijkse versterking bij de kliffen van Gaasterland zijn geen fysieke maatregelen 
nodig. Er treden hierbij dan ook geen milieueffecten op. Buitendijkse versterking leidt tot 
enig ruimtebeslag op het VHR-gebied IJsselmeer, maar heeft geen invloed op het op open 
water overwinterende ganzen en eenden. Daarnaast is er een mogelijk effect op het bio-
toop van de heikikker, op buitendijkse landbouw en (oever)recreatie, en zal landschappelij-
ke aantasting van kliffen en vooroevers optreden. 

• binnendijkse versterking in kustplaatsen (incl. de dijktrajecten op de Waddeneilanden) 
geeft effecten op woon- en werkgebied. Daarnaast zijn effecten te verwachten op natuur 
(vleermuizen), cultuurhistorische en archeologische waarden en recreatie. Buitendijkse 
versterking leidt alleen op de Waddeneilanden tot ruimtebeslag op VHR-gebied. Naar ver-
wachting zal de kwaliteit van de habitats hier niet achteruit gaan. De ecologische waarden 
direct voor de kust van de kustplaatsen zijn in verhouding laag vanwege al aanwezige ver-
storing door licht en geluid en menselijke aanwezigheid. Buitendijks treedt wel mogelijk ef-
fect op werkgebied of (oever)recreatie op.      
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Conclusie 
De in het streekplan aangegeven voorkeursrichtingen voor dijkversterking scoren vanuit mili-
euoogpunt relatief gunstig. Dit geldt zeker voor binnendijkse versterking bij de kliffen van 
Gaasterland. Bij de kustplaatsen (incl. de dijktrajecten op de Waddeneilanden) en het Noor-
derleegh lijken de relatief beperkte effecten van buitendijkse versterking op te wegen tegen 
meer ingrijpende effecten binnendijks op bestaande bebouwing en waarden.  
 
Aandachtspunten voor vervolg 
Aandachtspunten voor nadere planvorming (opstellen dijkversterkingsplan) zijn: 
• bij Noorderleegh zal bij een buitendijkse oplossingsrichting aandacht zijn voor het minima-

liseren van ruimtebeslag van VHR-gebied en voor het minimaliseren van hinder (versto-
ring) in de aanlegfase. Binnendijks zijn de aanwezige (agrarische) bebouwing en percelen 
en het minimaliseren van hinder (verstoring) op het VHR-gebied in de aanlegfase (voorko-
men externe werking) aandachtspunten. 

• bij de kliffen van Gaasterland zal bij een evt. buitendijkse oplossingsrichting aandacht zijn 
voor de grote landschappelijke effecten en aantasting van de aanwezige vooroevers en de 
eventuele mogelijkheden om effecten te beperken. Hiernaast vormt buitendijks natuur een 
aandachtspunt: minimaliseren van ruimtebeslag, minimalisering van verstoring in de aan-
legfase, en het inpassen van de biotoop van de heikikker. 

• bij de kustplaatsen (incl. de dijktrajecten op de Waddeneilanden) is bij buitendijkse dijkver-
sterking aandacht nodig voor de aanwezige natuurgebieden, i.c. het minimaliseren van 
ruimtebeslag en het minimaliseren van verstoring in de aanlegfase. Significante effecten 
treden naar verwachting niet op. 

 
 
7.  Recreatieve ontwikkelingen in relatie tot recreatiekernen 
 

In het streekplan zijn recreatiekernen en regionale en stedelijke centra benoemd waar recrea-
tieve functies en recreatieve ontwikkelingen worden geconcentreerd. Hieraan wordt geen con-
crete invulling gegeven; dit is afhankelijk van initiatieven, plannen en projecten die op basis 
van het nieuwe beleid worden opgepakt. Een aantal van de genoemde kernen ligt in de nabij-
heid van VHR-gebieden. In de SMB wordt in een eerste beoordeling elk van deze kernen op 
zijn relatie met VHR-gebied en overige natuur beschouwd. Daarbij is gekeken of in een straal 
van 2 km rond de kern VHR-gebieden, overige EHS-gebieden, weidevogelgebieden (grutto) of 
ganzenfoerageergebieden aanwezig zijn, en wat de verstoringsgevoeligheid van deze gebie-
den is. Voor de VHR-gebieden is uitgegaan van de gevoeligheden van kwalificerende soorten 
en habitats voor verstoring door de mens, versnippering en barrièrewerking.      
De belangrijkste resultaten zijn: 
• voor de kernen Franeker, St. Annaparochie en Surhuisterveen zijn op voorhand geen ef-

fecten op natuur te verwachten. 
• voor de overige kernen zijn effecten op natuur mogelijk bij uitbreiding van recreatieactivitei-

ten. Voor een deel van deze kernen kunnen significante effecten op VHR-gebieden optre-
den, afhankelijk van de voorgenomen activiteit. Significante effecten variëren van ‘niet uit 
te sluiten’ tot ‘te verwachten’. Bij concrete initiatieven in/ bij deze kernen moet worden ge-
toetst of er daadwerkelijk significante effecten optreden op VHR-gebied en welke mitige-
rende maatregelen dan mogelijk zijn.  

• op voorhand zijn er geen locaties/ kernen aan te wijzen waar recreatieontwikkelingen tot 
grote onoverkomelijke knelpunten zouden leiden.   

 
Conclusie 
Uitgangspunt is dat significante effecten op EHS-gebieden (incl. Natura 2000 gebieden) bij 
concrete recreatieve initiatieven zoveel mogelijk worden vermeden door bij de locatiekeuze, 
inrichting, mitigerende maatregelen, voldoende buffering e.d. hiermee rekening te houden; 
daarbij worden ook cumulatieve effecten betrokken. Dit  mede met het oog op de haalbaarheid 
van recreatieve initiatieven. In de meeste gevallen kunnen bij de geselecteerde recreatieker-
nen, stedelijke en regionale centra significante effecten ook worden vermeden.     
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Aandachtspunten voor vervolg 
• Algemeen geldt dat voor alle toekomstige recreatieve initiatieven moet worden beoordeeld 

of er effecten op natuur plaatsvinden en vervolgens welke mitigerende maatregelen bij 
eventuele effecten mogelijk zijn.  

• Indien een initiatief in of nabij VHR gebied is voorzien zal een passende beoordeling moe-
ten worden uitgevoerd.  

• Indien het onvermijdelijk is dat een initiatief tot significante effecten op de EHS leidt, zal na-
tuurcompensatie moeten plaatsvinden. 

 
 
8.  Waterretentie in natuurgebieden (op algemeen niveau)  
 

Volgens het streekplan wordt gestreefd naar minimaal 350 ha. waterretentiegebied in 2015, in 
het lage midden, het noordoosten en zuidoosten van Fryslân en/of langs de beneden- en mid-
denlopen van de beken in Oost-Fryslân. Primair zal het gaan om waterretentie in natuurgebie-
den, daarnaast om ruimte voor water in afgekoppelde gebieden. Exacte gebieden, capaciteit 
en uitvoeringswijze worden nog niet aangegeven. Hierdoor is er (nog) geen sprake van kader-
stelling voor de SMB. In de nadere planvorming zal op basis van concrete initiatieven moeten 
worden beoordeeld wat de effecten van waterretentie ter plaatse zijn en of de effecten niet 
strijdig zijn met vigerende (natuur) wet- en regelgeving. Om toch enige indicatie te geven van 
de mogelijke effecten van waterretentie in natuurgebieden, zijn de resultaten van een studie 
van de Friese Waterschappen en Staatsbosbeheer hiernaar en van een praktijkproef in het 
milieurapport opgenomen.  
Er kunnen zowel positieve als negatieve effecten op natuurgebieden optreden, afhankelijk van 
de kenmerken van het betreffende gebied en van het tijdstip in het jaar dat er inundaties 
plaatsvinden. Mits inundatie goed gecontroleerd plaatsvindt kunnen de positieve effecten 
overheersen. Ook uit de praktijkproef blijkt dat de effecten van inundatie te combineren zijn 
met de natuurwaarden en daarvoor zelfs positief kunnen uitwerken, mits op een aantal aspec-
ten gelet wordt. Daarnaast is op onderdelen meer kennis nodig.  
 
Conclusie 
Waterretentie in natuurgebieden is in het algemeen te combineren met behoud en ontwikke-
ling van natuurwaarden; ook de toegezegde medewerking van natuurorganisaties wijst hierop. 
Voorwaarde is een goede afweging en beheersing van effecten per concreet initiatief. Dit kan 
eisen stellen aan het gebied en aan de wijze en het tijdstip van inundatie.  
 
Aandachtspunten voor vervolg 
• Algemeen geldt dat bij een toekomstig initiatief moet worden beschouwd of en in welke 

mate waterretentie in een natuurgebied tot (on)gewenste effecten leidt. Op onderdelen kan 
meer kennis nodig zijn. 

• In het geval van een concreet initiatief tot waterretentie in of nabij Vogel en/of Habitatricht-
lijngebied, zal een passende beoordeling moeten worden uitgevoerd. 

 
 
 

III.  Cumulatie van effecten 
 

Het milieurapport constateert dat bij sommige planonderdelen sprake kan zijn van cumulatieve 
effecten. Cumulatieve effectbepaling in een SMB op het abstractieniveau van een streekplan 
is niet eenvoudig. De soort en omvang van cumulatieve effecten zijn sterk afhankelijk van de 
nadere concrete invulling van activiteiten. Cumulatie van effecten is daarmee vooral een aan-
dachtspunt voor verdere planvorming en ontwikkeling, waarbij aandacht is voor mogelijke mili-
eueffecten en wederzijdse beïnvloeding tussen planonderdelen. In aansluiting op par. 11.2 
‘Relatie tussen planonderdelen’ van het milieurapport, zal cumulatie van effecten tussen 
planonderdelen vooral kunnen spelen bij: 
• recreatieve ontwikkelingen (vooral meer grootschalige) op/ nabij locaties waar ook groot-

schalige verstedelijking is geprojecteerd. Beide typen ontwikkelingen trekken verkeer aan 
met mogelijke cumulatie van hinder (geluid, lucht, veiligheid). Hiervoor moet aandacht zijn 
bij de verdere planontwikkeling door onderlinge afstemming van plannen en effecten. In 
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veel gevallen is de capaciteit van (toekomstige) infrastructuur rond de stedelijke centra 
primair afgestemd op bestaande en geprojecteerde woon- en werkgebieden. De verkeers-
afwikkeling van een nieuwe grootschalige recreatieve voorziening hoeft daar (nog) niet 
zonder meer in te passen. Dit aandachtspunt speelt vooral bij de stedelijke centra met een 
relatief krap gedimensioneerde infrastructuur, zoals het onderliggende wegennet bij He-
erenveen, de ontsluitingsstructuur aan de zuidkant van Leeuwarden, de traverse bij Harlin-
gen en de aansluiting van Dokkum op het landelijke wegennet. Mogelijk zal bij een groot-
schalige recreatieve voorziening aanpassing of aanleg van nieuwe infrastructuur nodig zijn. 

• nieuwe verstedelijkingslocaties nabij EHS-gebieden die worden gecombineerd met recrea-
tieve voorzieningen welke (op termijn) kunnen worden uitgebreid naar meer grootschalige 
voorzieningen. Ook in dit geval is sprake van een samenloop van recreatieve ontwikkeling 
met stedelijke ontwikkeling, waarbij de cumulatieve effecten betrekking kunnen hebben op 
verstoring van ecologische waarden in de omgeving. De mogelijke verstoringseffecten zul-
len in dat geval in samenhang worden bezien. Significante effecten worden ook hier zoveel 
mogelijk vermeden door met voldoende bufferzones/afstand, inrichting/ontsluitingsstruc-
tuur, mitigerende maatregelen, e.d. rekening te houden. 

• dijkversterking (binnendijks of buitendijks) nabij locaties waar andere fysieke ingrepen 
plaats (zullen) vinden in verband met verstedelijking, recreatieve ontwikkeling, waterafvoer 
en/of ontgronding. Aandachtspunt daarbij is of de effecten van dijkversterking al dan niet 
worden versterkt door een andere fysieke ingreep in de omgeving. Dit kunnen zowel nega-
tieve als positieve effecten zijn. Afstemming tussen activiteiten is gewenst, ook om waar 
mogelijk werk met werk te kunnen maken en kansen voor bijv. natuurontwikkeling te benut-
ten. 

• waterretentie in een natuurgebied in combinatie met recreatieve ontwikkelingen in de om-
geving waardoor de (vaar)recreatiedruk op het natte natuurgebied kan toenemen. Aan-
dachtspunt is dat een combinatie van effecten (weliswaar verschillend van aard) kan leiden 
tot een versterkte afname van natuurwaarden in het gebied doordat de algehele conditie 
van het natuurgebied afneemt. Het is van belang om bij de effectbepaling voor concrete ini-
tiatieven met dit soort interacties rekening te houden. 

  
Bij de invulling van deze activiteiten zijn wij ook al op basis van ons reguliere beleid betrokken 
vanwege de bovenlokale belangen die hierbij spelen. In dat kader zullen wij in ieder geval ook 
aandacht hebben en aandacht vragen voor de genoemde cumulatieve effecten. 
  
 

 
 

IV.  Monitoring en evaluatie 
 

De monitoring van het ruimtelijk beleid respectievelijk het milieubeleid van de provincie Frys-
lân vindt plaats in het kader van de uitvoeringsagenda van het Streekplan respectievelijk de 
milieumonitoring in het kader van de uitvoering van het Frysk Milieuplan, die de provincie 
Fryslân periodiek opstelt. De monitoring van het ruimtelijk beleid richt zich op de in het Streek-
plan opgenomen doelstellingen en acties. Op basis van deze monitoring zal te zijner tijd een 
evaluatie van het ruimtelijk beleid in het streekplan kunnen plaatsvinden.  
De reguliere metingen die door de provincie worden uitgevoerd gaan uit van diverse milieu-
indicatoren, waarmee tevens monitoring van de in het milieurapport verwachtte effecten kan 
plaatsvinden. Het gaat hierbij onder meer om indicatoren met betrekking tot de luchtkwaliteit, 
geluidbelasting, bodem- en waterkwaliteit, landschappelijke inpassing (beeldkwaliteit) en na-
tuurwaarden.  
Hiernaast kan monitoring van de in het milieurapport verwachtte effecten plaatsvinden op ba-
sis van de nog op te stellen milieueffectrapporten, aanmeldingsnotities en/of passende beoor-
delingen voor de diverse planonderdelen.  
Tenslotte kan een daadwerkelijke monitoring van effecten worden uitgevoerd direct na realisa-
tie van de betreffende activiteit. Hiervoor dient dan onder andere een nulmeting uitgevoerd te 
worden (veelal veldmetingen). 
Op basis van de monitoring zal een evaluatie van de opgetreden milieueffecten in relatie tot 
ruimtelijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden, waarbij tevens de geformuleerde aandachts-
punten voor vervolgontwikkelingen worden betrokken. 
 



 
 
 
Ministerie VROM 
Mevrouw S.M. Dekker 
Postbus 20951 
2500 EZ DEN HAAG 
   
 
 
Onderwerp:       Beleidsinzet Provincie Fryslân Nationaal Landschap 
 
 
Geachte mevrouw Dekker, 
 
In de Nota Ruimte worden de provincies verantwoordelijk gesteld om het beleid en de 
nadere begrenzing van de Nationale Landschappen vorm te geven. Deze opdracht hebben 
wij in ons streekplantraject opgepakt, na nauwgezette bestudering van de definitieve teksten 
van de Nota Ruimte en in nauw overleg met gemeenten de streek.  
Wij zijn voornemens om het ontwerp streekplan op 20 december a.s. in ons College vast te 
stellen, inclusief de beleidsinzet en begrenzing van de twee in Fryslân gelegen Nationale 
Landschappen. 
 
Nadat er enkele kleine ‘incidenten’ waren geweest in het planologisch toezicht, hebben wij 
met uw inspecteur voor landsdeel Noord, de heer Tilstra en met de accountmanager Noord, 
de heer Hoffman in overleg op 31 oktober jl. afgesproken om u voorafgaande aan de 
vaststelling van het ontwerp streekplan nader op de hoogte te brengen van onze 
beleidsinzet. Doel hiervan is dat het Rijk onze inzet op zo kort mogelijke termijn fiatteert, 
opdat wij in het streekplantraject samen met betrokkenen verder kunnen. Ook is in het 
overleg op 31 oktober door uw Ministerie reeds aangegeven dat er materieel geen verschil 
van inzicht bestaat tussen de teksten en de filosofie van de Nota Ruimte en de wijze waarop 
daar door de provincie Fryslân invulling aan wordt gegeven. Ditzelfde is gesteld namens het 
ministerie van LNV. 
 
Deze signalen van de kant van het Rijk konden wij in onze vervolgoverleggen met de streek, 
op 31 oktober ’s avonds in de Noordelijke Friese Wouden en op 7 november in Zuidwest-
Fryslân, goed gebruiken om de ontstane onrust weg te nemen. Tijdens deze bijeenkomsten 
hebben wij kunnen concluderen dat onze aanpak op een grote mate van draagvlak kan 
rekenen. 
 
In het navolgende brengen wij u van onze inzet op de hoogte. 
 
Gedeputeerde Staten van Fryslân beschouwen het concept Nationaal Landschap als een 
extra kans om de twee in Fryslân gelegen Nationale Landschappen gezien de bijzondere 
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten een grotere gebiedsbekendheid te geven.  
Het concept Nationaal Landschap biedt kansen om van de “Noordelijke Friese Wouden” en 
“Zuidwest-Fryslân” sterke merken te maken. 
 
Wij zullen in het komende streekplan voor de gehele provincie inzetten op het instandhouden 
en verder ontwikkelen van de belangrijke landschappelijke kwaliteiten en waarden. Dit 
betekent dat: 
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- landschap overal in Fryslân belangrijk is: landschappelijke kernkwaliteiten zijn 
richtinggevend (op z’n minst “medesturend”) bij verdere ruimtelijke ontwikkelingen; wij 
hebben de landschappelijke kernkwaliteiten ten opzichte van de Nota Ruimte in het 
streekplan verder uitgewerkt; 

- in Fryslân overal wordt ingezet op versterking van de ruimtelijke kwaliteit; 
- voor het gehele streekplangebied gemeenten en regio’s de ruimte krijgen om 

woningen te bouwen voor de plaatselijke woningbehoefte; 
- voor het gehele streekplangebied de provincie inzet op bundeling en concentratie van 

woningbouw en bedrijvigheid in de zes bundelingsgebieden van de stedelijke centra;  
- buiten de bundelingsgebieden de zestien regionale centra de woningbehoefte in de 

regio meer dan evenredig opvangen.  
 
Voor de in Fryslân gelegen Nationale Landschappen betekent dit dat: 

- het algemene planologisch beleid zoals neergelegd in het streekplan, van toepassing 
zal zijn en wordt getoetst; 

- kernkwaliteiten per landschapstype richtinggevend zijn en specifiek benoemd zullen 
worden in het ontwerp streekplan; 

- ruimtelijke kwaliteit voorop staat; 
- er een duurzaam ontwikkelingsperspectief is voor de landbouw, inclusief 

schaalvergroting (naar aard en schaal) en verbreding/verdieping; 
- er ruimte is voor de opvang van de plaatselijke woningbehoefte, te weten de vraag 

die uit het gebied zelf voortkomt. Wij tornen niet aan bestaande 
woningbouwafspraken tot 2010 en maken in de komende jaren met alle gemeenten 
vervolgafspraken voor de periode 2010-2015, op basis van provinciale 
trendprognoses en beleid en genoemd uitgangspunt wat betreft de opvang van de 
plaatselijke woningbehoefte. 

- er ruimte is voor de opvang van lokale en regionale bedrijvigheid; 
- er ruimte is voor recreatieve ontwikkelingen; 
- er ruimte is voor infrastructuur, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Centrale As 

(traject Dokkum-Burgum-Nijega) binnen het Nationaal Landschap Noordelijke Friese 
Wouden, waarbij er uiteraard een belangrijke ontwerpopdracht ligt; 

- er ruimte is voor pilots landelijk wonen, zoals bedoeld en omschreven in het 
voorontwerp streekplan (landgoedwonen in bundelingsgebieden en woon-werk-
clusters); 

- wij de in de Nota Ruimte voorkomende term “migratiesaldo nul” in het ontwerp 
streekplan om redenen van draagvlak in de streek niet zullen gebruiken. Onze inzet 
op bundeling en concentratie in de stedelijke bundelingsgebieden en de duidelijke 
concentratie- en ontwikkelfunctie van de regionale centra op het platteland 
waarborgen een zorgvuldige omgang met het Friese landschap in het algemeen en 
dus ook met de twee in Fryslân gelegen Nationale Landschappen. Ook creëert 
bundeling en concentratie draagvlak voor voorzieningen en bevordert deze inzet de 
regionale economie. Daarmee zijn de provinciale doelen in het ontwerp streekplan in 
onze ogen gelijk aan de rijksdoelen uit de Nota Ruimte. 

 
Uit het bovenstaande trekken wij de conclusie dat het concept Nationaal Landschap kansen 
biedt voor de toekomst. Wij zullen ontwikkelingen in de Nationale Landschappen toetsen aan 
algemeen streekplanbeleid. Eventuele ontwikkelingen in Nationale Landschappen beperken 
wij planologisch niet op grond van de ligging binnen de begrenzing van het Nationaal 
Landschap, nu niet en ook niet in de toekomst. Dit geldt ook voor binnen de begrenzing van 
de Nationale Landschappen gelegen regionale centra, bedrijfsconcentratiekernen en 
recreatiekernen. 
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Naast het planologisch spoor zijn wij van mening dat het predikaat Nationaal Landschap voor 
initiatiefnemers een ontwerpopgave met zich meebrengt om nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen te combineren met het behoud en versterking van de hier aanwezige 
bijzondere landschappelijke kwaliteiten.  
 
Wij zijn van plan om in het ontwerp streekplan een eenvoudige, globale planologische 
begrenzing op te nemen. De exacte begrenzing op perceelsniveau vindt plaats in 
beheersgebiedsplannen (onder andere van toepassing voor Programma Beheer), die als 
spoedig uit te voeren actie geprogrammeerd worden in de uitvoeringsagenda bij het 
streekplan. Deze en andere subsidiekaders zullen straks in het ILG worden opgenomen. 
 
Hoewel wij over een aantal details van de begrenzing nog een nader standpunt moeten 
innemen, kunnen wij over de aanstaande begrenzing wel een aantal uitspraken doen: 

- de begrenzing geschiedt primair op basis van landschappelijke en cultuurhistorische 
overwegingen; 

- bij de begrenzing rondom de stedelijke centra Drachten, Sneek en Dokkum wordt 
rekening gehouden met de te verwachten (grootschaliger) stedelijke ontwikkelingen 
tot 2015; deze ontwikkelingen worden buiten het Nationaal Landschap gehouden; 

- regionale centra die geheel gelegen zijn in een Nationaal Landschap worden niet 
beperkt in hun functie als regionaal centrum op grond van regulier streekplanbeleid; 
in tegenstelling tot eerdere suggesties van onze kant zijn wij niet voornemens om de 
regionale centra als “enclaves” uit te zonderen van de Nationale Landschappen; het 
is gezien de duidelijke concentratie- en ontwikkelfunctie van de regionale centra voor 
de omliggende regio juist zo dat hier een grote opgave c.q. uitdaging ligt om 
ontwikkelingen goed in de landschappelijke karakteristiek van het landschap in te 
passen; 

- de begrenzing van de Nationale Landschappen geldt voor de planperiode van het 
streekplan en kan daarna zonodig aangepast worden 

 
Tot het Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân wordt voorlopig gerekend: 

o de gehele IJsselmeerkust inclusief de dorpen en steden en de buitendijkse 
gronden 

o heel Gaasterland 
o het merengebied 
o het kleiterpengebeid rond Makkum tot aan de autosnelweg Bolsward-Kop 

Afsluitdijk 
o het Hemdijkengebied tussen Bolsward en Sneek tot aan de zuidelijke oever 

van de voormalige Middelzee samenvallend met de autosnelweg 
o Sneek valt inclusief het toekomstige bedrijventerrein de Hemmen buiten de 

begrenzing 
o ten zuidoosten van Sneek wordt de begrenzing nog nader overwogen en zal 

uiteindelijk aansluiting gezocht worden bij de Wijmerts via Langweer tot en 
met St. Nicolaasga tot aan Uilesprong 

o langs de A6 tot Lemmer 
o het Woudagemaal en omgeving valt binnen de begrenzing 
o het bebouwd gebied van Lemmer (inclusief de te verwachten ruimtelijke 

ontwikkelingen) en het bedrijventerrein Lemsterhoek valt tot slot buiten de 
begrenzing 
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Tot het Nationaal Landschap Noordelijke Friese Wouden wordt voorlopig het 
aaneengesloten kleinschalige houtwallen- en elzensingelgebied gerekend, namelijk die 
gebieden die tot de kernkwaliteiten van dit deel van Fryslân behoren. Het gebied omvat 
vooralsnog: 

o de lijn Broeksterwâlde- Rinsumageast 
o naar het oosten verder zuidelijk van Dokkum 
o tot aan Westergeast en vervolgens tot westelijk van Kollum 
o zuidelijk van Kollum langs de Stroobossertrekvaart oostelijk en noordelijk  van 

Buitenpost 
o verder westelijk van Buitenpost tot aan Kootstertille en via het Prinses 

Margriet-kanaal naar Surhuzum 
o langs de provinciegrens via Surhuisterveen via de Skieding naar de A7 
o langs de A7 en de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van Drachten 

erbuiten latend, noordelijk langs Drachten 
o zuidelijk van De Pein en Aldegea 
o globaal langs de oostgrens van het Nationaal Park Alde Feanen 
o Garyp insluitend, langs Suwâld en oostelijk van Burgum 
o westelijk van Burgum 
o ruim oostelijk van Hurdegaryp 
o Feanwâlden binnensluitend en ter hoogte van De Falom aansluitend op het 

zandeiland van Damwâld 
o de belangrijkste discussiepunten zijn of de Mieden-gebieden (voornamelijk 

grote natuurreservaten) en de Trynwâlden uiteindelijk binnen de begrenzing 
zullen worden opgenomen.  

 
Voor een globaal kaartbeeld verwijzen wij naar de kaarten die wij gebruikt hebben in 
onze gesprekken met de streek en die bij uw ambtenaren in bezit zijn. 

 
Over de bovenstaande provinciale beleidsinzet met bijbehorend begrenzingsvoorstel bestaat 
in zowel de Noordelijke Wouden als in Zuidwest-Fryslân een grote mate van draagvlak. Deze 
inzet doet recht aan de Friese manier van werken en de Friese verhoudingen. 
 
Wij vragen u de bovenstaande inzet als een juiste uitwerking van de Nota Ruimte te 
beschouwen en dit conform de op 31 oktober jl. met de VROM-inspectie gemaakte 
afspraken – in afstemming met het ministerie van LNV - op korte termijn schriftelijk te 
bevestigen. 
 
Een afschift van deze brief verzenden wij aan de Minister van LNV. 
 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Fryslân, 
 
 
 
drs. E.H.T.M. Nijpels , voorzitter. 
 
 
mr. J. Wibier , secretaris. 
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Geacht College, 
 
 
In uw brief van 11 november 2005 heeft u uw beleid voor de uitwerking van de Nationale Landschappen in 
het nieuwe streekplan Fryslân neergelegd. Deze brief is een vervolg op een overleg dat de gedeputeerde 
mw. Andriesen op 31 oktober j.l. over dit onderwerp heeft gehad met de heer Tilstra, VROM-Inspecteur 
voor de regio Noord, en de heer Hoffman, accountmanager van het Directoraat-generaal Ruimte voor de 
regio Noord. Ook bij mijn werkbezoek aan de gemeente Leeuwarden op 14 november jongstleden is de 
uitwerking van het Rijksbeleid voor de Nationale Landschappen in het streekplan onderwerp van gesprek 
geweest. In dat gesprek is afgesproken is dat u mij schriftelijk zou informeren over uw beleidsinzet. 
 
Ik dank u voor uw uitgebreide brief die ik zorgvuldig en met veel belangstelling gelezen heb. De hoofdlijn 
van uw beleid is voor de gehele provincie inzetten op het instandhouden en verder ontwikkelen van de 
belangrijke landschappelijke kwaliteiten en waarden, waarbij u het concept Nationaal Landschap ziet als 
een extra kans om de twee in Fryslân gelegen Nationale Landschappen een grotere gebiedsbekendheid te 
geven en er sterke merken van te maken. Verder stelt u dat u voornemens bent om in het streekplan een 
globale begrenzing op te nemen en dat voor deze globale begrenzing in de betreffende landschappen een 
grote mate van draagvlak bestaat. Vooral het laatste is van groot belang als het straks om de concrete 
uitvoering van plannen gaat.  
 
Ik zie uw beleidsinzet met betrekking tot de Nationale Landschappen, zoals geformuleerd in uw brief van 
11 november 2005, als een uitwerking die voldoet aan het beleid van de Nota Ruimte terzake. Op basis 
van deze beleidsinzet heb ik er vertrouwen in dat het beleid ten aanzien van Nationale Landschappen in 
het definitieve streekplan in overeenstemming zal zijn met de Nota Ruimte.  
 
Binnenkort ontvangen de provincies van mij een brief waarin u wordt geïnformeerd over de uitkomsten van 
het onderzoek uitgevoerd door ABF Research naar de consequenties van migratiesaldo 0 voor de 
Nationale Landschappen. Hierin wordt ook het overgangsbeleid aangegeven voor de periode tot het beleid 
voor de Nationale Landschappen in het streekplan is verankerd. 
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Het ontwerp streekplan dat volgend voorjaar de inspraak in gaat is in goed overleg met mijn ministerie tot 
stand gekomen. Bij de verdere uitwerking om te komen tot een definitief streekplan kunt u uiteraard 
rekenen op de steun van mijn ambtenaren.  
 
 
Hoogachtend, 
de Minister van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
 
 
 
 
Sybilla M. Dekker 
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Thema onderdeel provinciale verantwoordelijkheid rol van gemeenten en overigen 
wonen    
 stedelijke bundelingsgebie-

den 
 
 
 
 
 

- realiseren van minimale woningbouwtaakstellingen in de 
stedelijke bundelingsgebieden gecombineerd met aan-
trekkelijke stedelijke uitloopgebieden met hoge ruimtelijke 
kwaliteit; dit met accent op de stedelijke centra 

- benutten van kansen voor meer woningbouwconcentratie 
in de stedelijke bundelingsgebieden 

- ontwikkelen van voldoende woningbouwplannen in de 
stedelijke bundelingsgebieden, zowel kwantitatief als 
kwalitatief 

- invulling geven aan aantrekkelijke stedelijke (uit-
loop)gebieden met hoge ruimtelijke kwaliteit 

- in woonplannen en ruimtelijke plannen bij toedeling van 
capaciteit aan kernen rekening houden met taakstellin-
gen en richtgetallen 

 regionale centra - sturen op versterking regionale woonpositie van de regi-
onale centra als opvangfunctie voor het platteland 

bij toedeling gemeentelijke capaciteit aan kernen invulling 
geven aan: 
- meer dan evenredig aandeel regionale centra in woning-

bouw;  
- voldoende woningbouwplannen in regionale centra, zo-

wel kwantitatief als kwalitatief  
 overige kernen - inzetten op voldoende woningaanbod in bestaande ker-

nen platteland voor opvang plaatselijke woningbehoefte  
- stimuleren en attenderen op kansen woningbouw bij 

knooppunten openbaar vervoer 
- geen mogelijkheden bieden voor nieuwe solitaire woon-

kernen 

- benutten van kansen voor woningbouw bij knooppunten 
openbaar vervoer 

- eigen woningbouwaccenten aanbrengen 
- aansluiten kwantiteit en kwaliteit van de woningbouw op 

plaatselijke woningbehoefte 

 regionale woningbouwver-
deling 

- sturen op evenwichtige regionale woningbouwverdeling, 
met name tussen noord en zuid Fryslân 

 

 impuls Fryslân  woonpro-
vincie 

- benutten woonkwaliteiten Fryslân als impuls voor nieuwe 
inwoners uit andere provincies en voor ruimtelijke kwali-
teitsverbetering; opvang daarvan binnen algemene prin-
cipes van bundelingsbeleid  

- uitzetten prijsvraag/selectie/beoordeling/evaluatie pilots 
landelijk wonen  

- invulling geven aan geschikt woningaanbod voor opvang 
binnenlandse migratie  

- initiatieven ontwikkelen voor invulling pilots landelijk wo-
nen 

 zorgvuldig ruimtegebruik  - stimuleren van optimale benutting bestaand bebouwd 
gebied voor woningbouw op basis van algemene streef-
percentages 

- sturen op voldoende woningdichtheden in nieuwe woon-
uitbreidingen 

- ondersteunen van herstructurerings- en vernieuwingspro-
jecten van strategisch belang voor de kern en met een 
bijzondere en vernieuwende betekenis 

- optimaal benutten bestaand bebouwd gebied voor wo-
ningbouw op basis van lokaal maatwerk 

- invulling geven aan herstructurering en vernieuwing van 
bestaand bebouwd gebied  

- reserveren voldoende woningbouwcapaciteit en afstem-
ming op herstructurering bestaande woningvoorraad 

- lokaal maatwerk bieden bij invulling voldoende woning-
dichtheid in nieuwe woonuitbreidingen 
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Thema onderdeel provinciale verantwoordelijkheid rol van gemeenten en overigen 
 wonen op de waddeneilan-

den 
- opstellen streekplanuitwerking voor (woon)bebouwing op 

de eilanden 
- ondersteuning bieden bij ontwikkelen van systeem van 

woningtoewijzing voor mensen die sociaal en/of econo-
misch gebonden zijn 

- ontwikkelen en toepassen van systeem van woningtoe-
wijzing voor mensen die sociaal en/of economisch ge-
bonden zijn 

leefbaarheid    
 leefbare steden ruimtelijke voorwaarden bieden voor sterke steden, met als 

doel:  
- evenwichtige samenstelling bevolking en huishoudens 

door inzet op gevarieerd en gedifferentieerd woningaan-
bod 

- bijdragen aan structureel lager werkloosheidsniveau 
- bijdragen aan hoog stedelijk voorzieningenniveau 
- vergemakkelijken arbeid en zorgtaken 

op (boven)lokaal niveau concrete invulling geven aan sterke 
steden, o.a. door: 
- meer functiemenging en sociale samenhang wijken 
- meer variatie woningaanbod/ bevolkingssamenstelling 

wijken  

 leefbaar platteland ruimtelijke voorwaarden bieden voor vitaal platteland, met als 
doel:  
- evenwichtige samenstelling bevolking en huishoudens 
- handhaving plaatselijke werkgelegenheid 
- verbetering ruimtelijke (kern)kwaliteiten 
- bereikbaarheid bovenlokale en regionale voorzieningen 
- vergemakkelijken arbeid en zorgtaken 

op (boven)lokaal schaalniveau concrete invulling geven aan 
vitaal platteland, o.a.: 
- opvang plaatselijke woningbehoefte en werkgelegenheid 
- combinaties (basis)voorzieningen 
- passend hergebruik vrijkomende (agrarische) gebouwen 

 landelijk gebied en kwali-
teitsarrangementen 

- sturen op gebruik van landelijk gebied primair door func-
ties met een ruimtelijk-functionele relatie; afwijkingen zijn 
verklaarbaar 

- extra impuls geven aan vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit 
landelijk gebied met kwaliteitsarrangementen;  

- kader bieden voor kwaliteitsarrangementen en waar 
nodig procesbegeleiding; dit met accent op passend her-
gebruik vrijkomende boerderijen met sloop beeldversto-
rende bebouwing, en op grootschalige kwaliteitsarran-
gementen 

 

- uitgangspunten voor functies en bebouwing helder verta-
len in bestemmingsplannen  

- initiatief nemen voor, concrete invulling geven aan en 
begeleiden proces van kwaliteitsarrangementen binnen 
provinciaal kader en op basis van lokaal maatwerk;  

- opstellen regelingen voor sloop beeldverstorende be-
bouwing in het landelijk gebied 

- reserveren van voldoende woningbouwcapaciteit  

werken    
  vestigingsbeleid 

 
- sturen op spreiding van werkfuncties (bedrijven, kanto-

ren, detailhandel, voorzieningen) over de provincie naar 
- doelstellingen vestigingsbeleid betrekken bij en vertalen 

in bestemmingsplannen 
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Thema onderdeel provinciale verantwoordelijkheid rol van gemeenten en overigen 
  typen kernen op basis van doelstellingen vestigingsbe-

leid; afwijkingen zijn verklaarbaar 
- handreiking bieden voor vestiging werkfuncties in werk-

milieus binnen kernen op basis van doelstellingen vesti-
gingsbeleid 

- accent leggen op Leeuwarden als kantoren/dienstenstad 
- sturen op behoud en versterking aantrekkelijke kernwin-

kelgebieden in Fryslân 
- stimuleren van concentratie van aanverwante agrarische 

bedrijfsactiviteiten en voorzieningen voorzover niet be-
drijfseigen op provinciaal niveau 

- ruimtelijke voorwaarden aangeven voor natte bedrijven-
terreinen met overslagvoorzieningen langs beroepsvaar-
wegen 

- meewerken aan verplaatsing van bedrijven die niet meer 
in de omgeving passen 

- toedelen werkfuncties naar werkmilieus binnen kernen op 
basis van lokaal maatwerk en doelstellingen vestigings-
beleid 

- invulling geven aan behoud en versterking aantrekkelijke 
kernwinkelgebieden op niveau kern 

- mogelijkheden aangrijpen voor concentratie van aanver-
wante agrarische bedrijfsactiviteiten en voorzieningen 
voorzover niet bedrijfseigen op gemeentelijk niveau  

- benutten bestaande capaciteit natte bedrijventerreinen en 
ontwikkeling nieuwe natte terreinen zoals aangegeven 

- meewerken aan verplaatsing van bedrijven die niet meer 
in de omgeving passen 

 ruimtelijke kwaliteit/ zorg-
vuldig ruimtegebruik 

- stimuleren van optimale benutting bestaande werkloca-
ties 

- stimuleren en faciliteren van gemeentelijke samenwer-
king gericht op profilering werklocaties 

- sturen op verantwoorde algemene ruimtelijke kwaliteit 
van werklocaties  

- optimaal benutten van mogelijkheden intensivering be-
staande werklocaties op basis van lokaal maatwerk 

- door gemeentelijke samenwerking aanwezige kansen 
voor profilering werklocaties benutten 

- ruimtelijke kwaliteit op en rond concrete werklocaties 
concreet invullen 

netwerken    
 mobiliteitsbeheersing 

 
 
 
 
 
 

ruimtelijke voorwaarden bieden voor mobiliteitsbeheersing op 
provinciaal niveau door:  
- concentratie wonen, werken en voorzieningen op provin-

ciale schaal 
- afstemming woon- en werkfuncties op ontsluitingskwali-

teiten locaties; benutten knooppunten netwerkstructuur 
- stimuleren van meer goederenvervoer over water en 

spoor; impuls voor de beroepsvaart door vaarwegaan-
passingen 

- afstemmen tussen nieuwe woon- en werkfuncties en 
verkeer- en vervoersvoorzieningen bij concrete projecten 
(mobiliteitstoets) 

- benutten concrete passende mogelijkheden voor wonen, 
werken en voorzieningen bij knooppunten netwerkstruc-
tuur 

 netwerkstructuur 
 

inzetten provinciale netwerkstructuur voor ondersteuning/ 
versterking van de gewenste ruimtelijke structuur door: 
- versterking Noordelijke Ontwikkelingsas 

- zorgen dat de gemeentelijke wegenstructuur optimaal 
aansluit op de provinciale netwerkstructuur 

- met gemeentelijke wegenstructuur zorgen voor verbete-
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Thema onderdeel provinciale verantwoordelijkheid rol van gemeenten en overigen 
- verbetering bereikbaarheid en doorstroming stedelijke 

centra 
- verbetering regionale bereikbaarheid 

ring interne en externe bereikbaarheid binnensteden 
 
 
 

 uitbreidingsruimten langs 
infrastructuur   

- hanteren van ruimtelijke voorwaarden voor (toekomstig) 
functioneren belangrijkste verbindingen 

- uitbreidingsruimten betrekken in afweging concrete ont-
wikkelingen en vertalen in bestemmingsplannen 

 ruimtelijke inpassing infra-
structuur 

- aanleg nieuwe en aanpassing bestaande provinciale 
infrastructuur zorgvuldig inpassen met ruimtelijke kwali-
teit; kader bieden voor inpassing leidingen en ICT 

- mogelijkheden benutten om barrièrewerking infrastruc-
tuur bij de grootste ecologische knelpunten terug te bren-
gen  

- zorgvuldig inpassen nieuwe en aanpassing bestaande 
gemeentelijke en rijksinfrastructuur met ruimtelijke kwali-
teit 

 
 
 

recreatie en 
toerisme 

   

 kwaliteitsverbetering - sturen op concentratie van nieuwe, meer grootschalige 
en intensieve recreatieve voorzieningen in stedelijke en 
regionale centra en in recreatiekernen 

- versterken en uitbreiden belangrijkste recreatieve net-
werken in Fryslân (op kaart) met passende voorzieningen 
en meer samenhang; mogelijkheden benutten voor het  
opheffen en/of voorkomen barrières hierin 

- behouden en versterken kernkwaliteiten landschap, na-
tuur, cultuurhistorie als basisvoorwaarden voor recreatie 
en toerisme 

- ruimte bieden voor recreatieve kwaliteitsverbetering; 
invulling geven aan maatwerkoplossingen voor goede 
ruimtelijke inpassing recreatieve ontwikkelingen; opheffen 
eventuele belemmeringen met bijv. kwaliteitsarrange-
menten 

- opheffen/voorkomen barrières in netwerk van kleinere 
vaarwegen en andere recreatieve netwerken 

 
 
 

 verblijfsrecreatie - ruimte bieden voor verbetering kwaliteit bestaande ver-
blijfsrecreatieve capaciteit 

- sturen op concentratie nieuwe capaciteit bij stedelijke en 
regionale centra en recreatiekernen; afwijkingen zijn ver-
klaarbaar 

- zorgen dat nieuwe initiatieven in het landelijk gebied 
worden gecombineerd met nieuw landschap en/of natuur, 
vooral in aangegeven kansgebieden 

- ruimte bieden aan kleinschalige verblijfsrecreatie ver-
spreid over de provincie met herkenbaar onderscheid 
met meer grootschalige reguliere verblijfsvormen 

- ruimtelijke mogelijkheden bepalen voor initiatieven voor 
kwaliteitsverbetering en voor nieuwe capaciteit; invulling 
geven aan maatwerkoplossingen voor goede ruimtelijke 
inpassing van initiatieven (o.a. door inzet kwaliteitsarran-
gementen) 

- permanente bewoning van bestaande verblijfsrecreatie 
planologisch regelen binnen provinciaal kader 

- mogelijkheden kleinschalige verblijfsrecreatie planolo-
gisch regelen binnen provinciaal kader 
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Thema onderdeel provinciale verantwoordelijkheid rol van gemeenten en overigen 
- tegengaan van verlies aan capaciteit bestaande verblijfs-

recreatie door permanente bewoning 
 dagrecreatie - ruimte bieden aan verdere uitbouw en verbetering van 

vrijetijdsvoorzieningen  
- ruimtelijke mogelijkheden aangeven voor voldoende en 

gevarieerd aanbod slechtweer voorzieningen  
- bij realistisch marktinitiatief invulling geven aan locatie-

keuze voor een grootschalige dagattractie bij stedelijk 
centrum 

- aangeven geschikte locaties voor slechtweer- of elkweer-
voorzieningen binnen kaders vestigingsbeleid 

- bij realistisch marktinitiatief invulling geven aan locatie-
keuze voor een grootschalige dagattractie bij stedelijk 
centrum 

 vaarrecreatie - mede invulling geven aan kwaliteitsverbetering water-
sportvoorzieningen en vaarwegennet 

- sturen op concentratie nieuwe voorzieningen bij stedelij-
ke en regionale centra en recreatiekernen 

- buiten deze kernen ruimte bieden aan kleinschalige voor-
zieningen  

- ruimtelijke mogelijkheden bepalen voor initiatieven voor 
kwaliteitsverbetering en voor nieuwe capaciteit; invulling 
geven aan maatwerkoplossingen voor goede ruimtelijke 
inpassing van initiatieven (o.a. door inzet kwaliteitsarran-
gementen) 

- mede invulling geven aan kwaliteitsverbetering water-
sportvoorzieningen en vaarwegennet 

 waddeneilanden - ontwikkelingsruimte op waddeneilanden bepalen op 
grond van het principe van stabilisatie van de totale re-
creatiedruk per eiland  

- ontwikkelen van goed hanteerbaar systeem voor bepalen 
recreatiedruk per eiland 

- invulling geven aan passende recreatieve ontwikkelings-
mogelijkheden per eiland, binnen stabilisatieprincipe en 
binnen kaders landschap- en natuurbeleid. 

- ontwikkelen van goed hanteerbaar systeem voor bepalen 
recreatiedruk per eiland 

landbouw    
 vitale en duurzame land-

bouw 
- bereiken van een goed evenwicht tussen voldoende 

ontwikkelingsruimte voor een vitale en duurzame land-
bouw en blijvende herkenbaarheid van landschapstypen 
in Fryslân. Daarbij specifieke aandacht voor: 
o inpassing (grotere) agrarische bouwblokken en per-

ceelsverruiming binnen landschappelijke kernkwali-
teiten 

o herkenbaarheid van het veenweidelandschap; 
o zorgvuldige locatiekeuze voor agribusinesscom-

plexen  
o stimuleren verbreding landbouw door groene en 

blauwe diensten, nevenactiviteiten en samenwerking 
met andere functies 

- voldoende ruimte in bestemmingsplannen opnemen voor 
ontwikkeling agrarische bouwblokken en perceelsverrui-
ming met behoud landschappelijke kernkwaliteiten; invul-
ling geven aan lokale oplossingen voor ontsluiting  

- maatwerk leveren voor zorgvuldige ruimtelijke inpassing 
van (grotere) agrarische bouwblokken met beeldkwaliteit 
en van (collectieve) agrarische voorzieningen, met inbe-
grip van agribusinesscomplexen 

- planologisch regelen van nevenactiviteiten bij agrarische 
bedrijven (o.a. ongewenste detailhandel in landelijk ge-
bied voorkomen) 

- het rijk ondersteunt verbetering externe productieom-
standigheden, door aanreiken middelen en mogelijkhe-



1. Om de kwaliteit fan de romte 
_______________________________________________________________________________________________________________
   

STREEKPLAN FRYSLÂN 2007                     7 

Overzicht: Rolverdeling volgens Streekplan Fryslân 2007  
 

Thema onderdeel provinciale verantwoordelijkheid rol van gemeenten en overigen 
- verbetering externe productieomstandigheden op basis 

van gebiedsgerichte benadering, mede door inzet van 
beschikbare (financiële) instrumenten waaronder landin-
richting  

- ondersteunen gezamenlijke initiatieven voor verhoging 
ruimtelijke kwaliteit agrarische bouwblokken 

den  

 sectoren - ruimte bieden voor concentratie van glastuinbouw in 
Noordwest Fryslân en zoeken naar locatie(s) voor uit-
breiding glastuinbouw met max. 450 ha. bruto in zoekge-
bied 

- optimaliseren externe productieomstandigheden poot-
aardappelteelt 

- bevorderen van gebiedsgericht maatwerk voor milieu-
kundige en landschappelijke inpassing specifieke teelten 

- ruimte bieden voor (sport)visserijsector en paardensec-
tor, binnen randvoorwaarden van ecologische, natuurlijke 
en landschappelijke kwaliteiten 

- planologisch meewerken aan uitbreiding glastuinbouw in 
zoekgebied Noordwest Fryslân met max. 450 ha. bruto  

- beperken van planologische mogelijkheden voor glas-
tuinbouw buiten het zoekgebied  

- maatwerk leveren voor inpassing  van specifieke teelten 
met voorzieningen en van paardensector  binnen 
kernkwaliteiten landschapstypen, en voor het voorkomen 
van milieu- en geurhinder  

 landbouw op de waddenei-
landen 

- ondersteuning bieden aan opstellen ontwikkelingsper-
spectief voor de landbouw per eiland 

- gemeenten en/of agrariërs nemen per eiland initiatief tot 
opstellen ontwikkelingsperspectief voor de landbouw 

landschap    
 algemeen - sturen op en ondersteunen van blijvende herkenbaarheid 

landschapstypen in Fryslân op basis van landschappelij-
ke kernkwaliteiten 

- behoud/ontwikkeling belangrijke landschappelijke ken-
merken mede betrekken als onderdeel van ruimtelijke 
kwaliteit en als inspiratiebron voor ontwikkelingen; daarbij 
specifiek attenderen op de bijzondere kwaliteiten van stil-
te en duisternis  

- versterken groene en blauwe dooradering landelijk ge-
bied, met prioriteit bij stedelijke bundelingsgebieden  

- bij concrete ruimtelijke ingrepen landschappelijke 
kernkwaliteiten betrekken en waar nodig intergemeente-
lijk afstemmen; vooral afstemmen van mogelijkheden 
voor schaalvergroting landbouw 

- lokaal maatwerk leveren waarbij landschappelijke ken-
merken/draagkracht landschap volwaardig meespelen in 
ruimtelijke planvorming (in ruimtelijke kwaliteitsparagraaf 
voor uitbreidingslocaties, bestemmingsplannen buitenge-
bied, en ontwikkelingen bestaand bebouwd gebied met 
grote ruimtelijke invloed) 

- opstellen van welstandnota’s, beeldkwaliteitsplannen en 
landschapsontwikkelingsplannen 

 nationale landschappen - sturen op en ondersteunen van blijvende herkenbaarheid 
van de landschappelijke kernkwaliteiten in de planolo-
gisch begrensde nationale landschappen Noordelijke 

- zie hierboven, landschap algemeen; specifiek het oppak-
ken van de ontwerpopgave om ruimtelijke ontwikkelingen 
te combineren met behoud en versterking van land-
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Thema onderdeel provinciale verantwoordelijkheid rol van gemeenten en overigen 
Wouden en Zuidwest Fryslân, waarbij: 
o ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn volgens regu-

lier planologisch beleid 
o de bijzondere kwaliteiten van de nationale land-

schappen worden versterkt, ontwikkeld en benut, 
waaronder de cultuurhistorische en aardkundige 
waarden 

o provinciale cofinanciering wordt ingezet voor projec-
ten in het kader van nationaal landschap 

o de landschappelijk en recreatieve kwaliteiten verder 
worden uitgewerkt in 2 uitvoeringsprogramma’s en 
programmakaders ILG  

o de exacte begrenzing van de nationale landschap-
pen in gebiedsplannen wordt bepaald 

schappelijke kwaliteiten  
- cofinanciering vanuit de streek inzetten voor projecten in 

het kader van nationaal landschap  

 zones langs autosnelwegen - aandacht vragen voor ruimtelijke kwaliteit in zones langs 
snelwegen, met uitgangspunten voor: 
o blijvende herkenbaarheid/ontwikkeling van land-

schappelijke kwaliteiten en kenmerken langs auto-
snelwegen 

o zorgvuldige situering en vormgeving van zichtloca-
ties bij stedelijke centra 

o zorgvuldige plaatsing van reclame-uitingen  

- lokaal maatwerk leveren waarbij landschappelijke kwali-
teiten en kenmerken langs autosnelwegen en situering/ 
inrichting zichtlocaties worden afgewogen; 

- beeldregie voeren op reclame-uitingen; zones langs 
autosnelwegen niet welstandsvrij verklaren 

 grootschalige infrastructuur - terughoudend omgaan met het overschrijden van groot-
schalige infrastructuur bij verstedelijking; alleen bij ont-
breken alternatieven  

- lange termijnvisie op verstedelijking opstellen in relatie tot 
grootschalige infrastructuur 

 zendmasten - hanteren uitgangspunten voor zorgvuldige plaatsing 
zendmasten 

- lokaal maatwerk leveren op basis van uitgangspunten 

 nieuwe landschappen - ruimte bieden voor en ondersteunen ontwikkeling van 
nieuwe landschappen met hoge ruimtelijke kwaliteit  

- inrichten nieuwe landschappen op basis van zorgvuldig 
ontwerp 

cultuurhistorie    
 algemeen - zorgdragen voor blijvende herkenbaarheid en bescher-

ming wettelijke monumenten en cultuurhistorische ele-
menten en structuren van CHK van (boven)provinciaal 
belang en hun onderlinge samenhang;  

- stimuleren van behoud en ontwikkeling van de provinci-

- lokaal maatwerk leveren bij ruimtelijke planvorming en 
afweging waarbij respectvol met cultuurhistorische ele-
menten en structuren CHK wordt omgegaan op basis van 
analyse cultuurhistorische kenmerken 

- specifiek verantwoordelijkheid nemen voor cultuurhistori-
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Thema onderdeel provinciale verantwoordelijkheid rol van gemeenten en overigen 
aal belangrijke cultuurhistorische elementen en structu-
ren als onderdeel van ruimtelijke kwaliteit en als inspira-
tiebron 

- streekplanuitwerking opstellen voor beleidsmatige waar-
dering CHK 

 

sche elementen en structuren CHK van lokaal belang 
- zorgen voor adequate bescherming wettelijke monumen-

ten en belangrijke cultuurhistorische elementen en struc-
turen CHK 

 monumenten en bescherm-
de stads- en dorpsgezichten 

- ruimtelijke voorwaarden aangeven voor behoud van 
zoveel mogelijk beeldbepalende boerderijen/andere ge-
bouwen als historische elementen in het landschap 

- sturen op behoud/ bescherming van essentiële histori-
sche kenmerken van beschermde stads- en dorpsgezich-
ten met daarbinnen ruimte voor sociaal-economische 
ontwikkeling 

- stimuleren passend (her)gebruik vrijkomende beeldbepa-
lende boerderijen/andere gebouwen, o.a. door inzet kwa-
liteitsarrangementen 

- opnemen passende beschermingsregels in bestem-
mingsplannen voor beschermde stads- en dorpsgezich-
ten 

- afwegen in concrete gevallen tussen sociaal-
economische vitaliteit en historische kenmerken be-
schermde gezichten  

 archeologie - zorgdragen voor optimale archeologische informatie 
zodat archeologische waarden volwaardig zijn mee te 
nemen in voorbereiding en afweging ruimtelijke plannen 
(FAMKE) 

- actualiseren archeologische waarden van ‘milieube-
schermingsgebieden met specifieke waarden’ in PMP 

- ontwikkelen van archeologisch beleid met instrumenten 
voor adequate bescherming archeologische waarden; 

- archeologische waarden volwaardig betrekken in ruimte-
lijke planvorming en afweging 

 aardkundige waarden - (her)inventariseren aardkundige en geomorfologische 
waarden en actualiseren ‘milieubeschermingsgebieden 
met specifieke waarden’ in PMP  

- waarden betrekken in planologische afweging en waar 
nodig adequaat planologisch beschermen 

natuur    
 algemeen - zorgen voor ruimtelijke condities voor behoud/ont-

wikkeling belangrijke natuurlijke waarden in Fryslân, met 
een bijzondere verantwoordelijkheid voor natuurwaarden 
van kust, water, moeras, heide, hoogveen, weidevogels 
en trekvogels 

- inzicht geven in gevoeligheid van beschermde soorten 
voor ruimtelijke ingrepen en ontwikkelingen  

- ‘natuurinclusief’ werken bij ruimtelijke planvorming, met 
inbegrip van algemene zorgplicht voor beschermde flora 
en fauna; mogelijkheden benutten van functiecombinaties 
met natuur  

 ecologische hoofdstructuur 
(EHS) 

- begrenzen en realiseren van EHS in 2018, waarbij de 
EHS voldoende kwaliteit heeft voor ondervangen externe 
effecten  

- benutten mogelijkheden functiecombinaties met natuur 
- vastleggen passende (basis)beschermingsregimes en 

(mede)gebruiksvormen voor EHS/VHR-gebieden in be-
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Thema onderdeel provinciale verantwoordelijkheid rol van gemeenten en overigen 
- versterken samenhang EHS door realisering ecologische 

verbindingen, o.a. de robuuste natte verbinding, werken-
deweg gecombineerd met passende functies 

- sturen op instandhouden en beschermen van natuur-
waarden EHS/VHR-gebieden met passende (mede)-
gebruiksvormen, en op basisbescherming voor beoogde 
natuurontwikkeling; 

- sturen op compensatie natuurwaarden en mitigerende 
maatregelen bij afgewogen ruimtelijke ingrepen in EHS/ 
VHR-gebieden; voor de waddeneilanden daarbij specifie-
ke compensatiemogelijkheden betrekken  

stemmingsplannen 
- compenseren van natuurwaarden en nemen van mitige-

rende maatregelen bij afgewogen ruimtelijke ingrepen in 
EHS/VHR-gebieden op basis van nee-tenzij principe 
(m.u.v. één op één begrensde beheergebieden) 

 

 natuurwaarden buiten EHS  - bijdragen aan ruimtelijke condities voor instandhouding 
en verbetering natuurwaarden; daarbij prioriteit geven 
aan kwetsbare soorten, weidevogelgebieden en ganzen-
foerageergebieden, en aan houtwallen en elzensingelge-
bieden 

- sturen op instandhouden en beschermen van bestaande 
natuurgebieden buiten EHS, en op planologische rege-
ling van natuurwaarden in agrarisch gebied   

- uitwerken van en uitvoering geven aan compensatiebe-
leid voor weidevogels en ganzen 

- versterken groene en blauwe dooradering landelijk ge-
bied met waar nodig passende vergoedingen voor de 
landbouw 

- zorgen voor planologische bescherming van bestaande 
natuurgebieden buiten EHS en voor planologische rege-
ling van natuurwaarden in agrarisch gebied 

- afwegen van natuurwaarden bij niet-agrarische ruimtelij-
ke ingrepen en ontwikkelingen, waaronder belang soor-
tenbescherming en rust/openheid weidevogelgebieden 
en ganzenfoerageergebieden 

- compenseren van weidevogelbiotoop bij afgewogen niet-
agrarische ruimtelijke ingrepen in gebieden met weidevo-
gels  

 

water    
 algemeen - zorg dragen voor goede ruimtelijke condities voor een 

veilig, veerkrachtig en duurzaam watersysteem, met 
daarbij inzet op: 
o het waarborgen van voldoende veiligheid 
o het minimaliseren van waterlast o.a. met ruimtelijke 

maatregelen binnen aanvaardbare kosten  
o het beperken van watertekorten in tijden van droog-

te; verdroging natuurgebieden zoveel mogelijk te-
gengaan 

o het vaststellen van waterkwaliteitsdoelen KRW 

- op basis van de watertoets water als medeordenend 
principe in ruimtelijke plannen betrekken, met aandacht 
voor: 
o geen onomkeerbare ontwikkelingen bij primaire en 

secundaire waterkeringen incl. toekomstige verster-
kingen 

o principe eerst vasthouden, bergen, dan pas afvoe-
ren; zoveel mogelijk voorkomen afwenteling water-
overlast 

o voorkomen wateroverlast in nieuw plangebied door 
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Thema onderdeel provinciale verantwoordelijkheid rol van gemeenten en overigen 
o het tegengaan van verzilting 
o het behouden van kernkwaliteiten veenweideland-

schap 
o het streven naar een duurzame drinkwatervoorzie-

ning 
- opstellen en toepassen van checklist voor de watertoets 
 

toepassing van leidraad voor waterhuishoudkundige 
inrichting, waterrisicokaarten en waterkansenkaarten 

o niet belemmeren van wateraanvoer- en doorvoer 
o effecten van ruimtelijke ontwikkelingen op en ruimte-

lijke consequenties van waterkwaliteit en grondwa-
ter; rekening houden met evt. extra ruimtebeslag 
RWZI’s 

 wateroverlast - ruimte reserveren voor één of meer nieuwe boezemge-
malen in noordwest Fryslân; locatie(s) en omvang nieuwe 
maalcapaciteit nader bepalen 

- ruimte reserveren voor één of meer nieuwe boezemge-
malen in noordoost Fryslân op langere termijn; locatie(s) 
en omvang nieuwe maalcapaciteit nader bepalen 

- inspanning leveren voor inrichting en medebestemming 
van in totaal minimaal 350 ha. waterretentiegebieden tot 
2015 (multifunctioneel) op de juiste locaties  

- inspanning leveren voor uitbreiding van de Friese boe-
zem (multifunctioneel) met in totaal minimaal 700 hectare 
tot 2015 op de juiste locaties; beoordelen van initiatieven 
voor boezemuitbreiding en participeren in kansrijke initia-
tieven  

- onderzoeken eventuele noodzaak calamiteitenpolders 
- ruimte reserveren voor extra spuicapaciteit in Afsluitdijk; 

locatie en omvang spuicapaciteit nader bepalen 

- bij ruimtelijke ontwikkelingen in reserveringszones gema-
len rekening houden met optimale locaties nieuwe gema-
len;  

- initiatieven ontwikkelen en kansen benutten voor waterre-
tentiegebieden en boezemuitbreiding, zoveel mogelijk 
gecombineerd met andere functies 

- planologisch regelen van waterretentiegebieden en boe-
zemuitbreiding in bestemmingsplannen; voorkomen van 
belemmeringen voor waterretentie 

 watertekort/verdroging - in stand houden voldoende zoetwatervoorraden (met 
name IJsselmeer) 

- inspanning leveren om verdroging natuurgebieden tegen 
te gaan, eventueel met ruimtelijke maatregelen in en rond 
VHR-gebieden 

- kansen benutten voor bergingsvijvers/nieuw water ge-
combineerd met andere functies; maatregelen voor vast-
houden water en voorkomen wateroverlast eventueel 
planologisch regelen 

 Kader Richtlijn Water - verwezenlijken waterkwaliteitsdoelen KRW waarbij huidi-
ge ruimtelijke functies uitgangspunt zijn, evt. ook door het 
treffen van ruimtelijke maatregelen 

- gebiedsgericht uitwerken voorstellen Wetterskip (en voor 
het IJsselmeer: Rijkswaterstaat) voor waterregimes 

- Wetterskip Fryslân (en voor het IJsselmeer: Rijkswater-
staat): per gebied de gewenste waterregimes in beeld 
brengen en zich uitspreken over gewenste integrale wa-
terhuishouding 

 verzilting - zorgen voor beschikbaarheid van voldoende kwalitatief - aandragen van gebiedsgerichte oplossingsrichtingen 
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Thema onderdeel provinciale verantwoordelijkheid rol van gemeenten en overigen 
goed oppervlaktewater om verzilting tegen te gaan in 
kleigebied Noord- en West-Fryslân; gebiedsgericht zoe-
ken naar (ruimtelijke) oplossingen.  

 veenweidegebied - streven naar behoud van de kernkwaliteiten van het 
veenweidelandschap; daarom inspanning leveren voor 
behoud duurzame landbouwfunctie in veenweidegebied, 
zowel door intensivering als verbreding 

- ruimte bieden voor nieuwe passende functies en combi-
naties daarvan; o.a. inzetten groene en blauwe diensten; 

- peilbeleid blijven richten op huidige functies, waaronder 
landbouw; peilen heroverwegen bij herziening Water-
huishoudingsplan 

- planologisch regelen kernkwaliteiten veenweideland-
schap, ontwikkelingsruimte landbouw en andere nieuwe 
passende functies   

- kansrijke initiatieven oppakken voor nieuwe passende 
functies in veenweidegebied en combinaties daarvan 

 grondwaterbescherming - begrenzen en beschermen grondwaterbeschermingsge-
bieden 

- het bereiken van duurzame drinkwatervoorziening, onder 
meer door tegengaan van verdrogende effecten van 
drinkwaterwinningen op de omgeving; zo nodig aanpas-
sen ligging en begrenzing grondwaterbeschermingsge-
bieden 

- adequaat planologisch beschermen van grondwaterbe-
schermingsgebieden  

kustverdediging 
buitendijks 

   

 algemeen - waarborgen veilige en bewoonbare provincie  - onderhouden en versterken primaire waterkeringen 
 reserveringszones - scheppen van ruimtelijke voorwaarden toekomstige dijk-

versterking met ruime en exacte reserveringszones; na-
der bepalen exacte reserveringszones buiten aaneenge-
sloten bebouwd gebied 

- sturen op ontwikkelingen binnen zones; voorkomen on-
omkeerbare ontwikkelingen nadelig voor toekomstige 
dijkversterking 

- richting geven aan wijze van dijkversterking volgens 
algemene principes, voorkeursrichtingen en afweging be-
langen 

- via streekplanuitwerking apart beleid ontwikkelen voor 
bebouwing op de eilanden  

- inzetten op vastlegging van de gewenste ligging van de 

- waterkeringbeheerders: berekenen exacte reserverings-
zones buiten aaneengesloten bebouwd gebied; opnemen 
van exacte reserveringszones in leggers en zonodig 
aanpassen keur  

- planologisch regelen van de exacte reserveringszones 
dijkversterking 

- toepassen van criteria voor bouwbeleid in reserverings-
zones 

- samen met provincie en waterkeringbeheerders invulling 
geven aan apart beleid voor bebouwing op de eilanden  
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Thema onderdeel provinciale verantwoordelijkheid rol van gemeenten en overigen 
primaire waterkering op de waddeneilanden in leggers 
waterkeringbeheerder  

 buitendijkse ontwikkelingen - sturen op toelaatbaarheid buitendijkse ontwikkelingen op 
basis van aangegeven mogelijkheden en voorwaarden 

- voorkomen van nieuwe permanente bebouwing op strand 
behoudens genoemde uitzonderingen van strandpavil-
joens 

- concrete buitendijkse ontwikkelingen afstemmen op pro-
vinciaal kader en zonodig planologisch regelen, in over-
leg met rijk en provincie 

bodem    
 algemeen - bevorderen zorgvuldige omgang met de bodem 

- sturen op het tegengaan van verontreiniging en uitputting 
bodem en van opslag van schadelijke afvalstoffen in de 
bodem;  

- sturen op zo min mogelijke aantasting waardevolle bo-
demelementen 

- opstellen handreiking bodem en informatiesysteem bo-
demkwaliteit (provinciale bodemkwaliteitskaarten) om het  
meenemen van bodemaspecten in de ruimtelijke plan-
vorming te ondersteunen/ bevorderen 

- bodemaspecten vroegtijdig meenemen in ruimtelijke 
planvorming en afweging 

- gebruikskansen bodem benutten waarbij aantasting bo-
dem minimaal is 

- afstemmen beoogd ruimtegebruik en bodemverontreini-
ging/bodemsanering 

- opstellen gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten 

 diepe delfstoffen - sturen op locaties voor opsporing en winning diepe delf-
stoffen; voorkomen dat opsporing en winning diepe delf-
stoffen de waarden van kwetsbare (EHS)gebieden aan-
tasten (specifiek van Waddenzee en IJsselmeer) of tot 
maatschappelijk ontoelaatbare gevolgen leidt  

- standpunt innemen over opslag van gas in diepe onder-
grond op basis van voor- en nadelen 

- locaties voor opsporing en winning diepe delfstoffen 
afwegen en planologisch regelen binnen provinciaal ka-
der 

 oppervlaktedelfstoffen - sturen op benutten geschikte locaties voor winning op-
pervlaktedelfstoffen, rekening houdend met natuurlijke 
waarden (EHS/VHR), waterkwaliteit en landschappelijke 
waarden; daarbij uitgaan van het streven naar multifunc-
tioneel ontgronden 

- duurzaam omgaan met en creatief hergebruik van bouw-
grondstoffen, grond en bagger als ontwerpfactor voor 
provinciale projecten  

- locaties voor winning oppervlaktedelfstoffen afwegen en 
planologisch regelen binnen provinciaal kader 

- duurzaam omgaan met en creatief hergebruik van bouw-
grondstoffen, grond en bagger als ontwerpfactor voor 
projecten  

 baggerspecie - bevorderen optimaal aanwenden baggerspecie klasse 0, 
1 en 2 in werken 

- optimaal hergebruiken van baggerspecie in werken 
- meewerken aan locatiekeuze en planologische regeling 
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Thema onderdeel provinciale verantwoordelijkheid rol van gemeenten en overigen 
- meewerken aan berging van overige baggerspecie in 

daarvoor geschikte depots of gecontroleerd in werken 
- sturen op berging/ spreiding van baggerspecie uit IJs-

selmeer binnen gestelde randvoorwaarden 

van depots voor berging van baggerspecie  

 koude-warmte opslag - stimuleren gebruik ondergrond voor energieopslag d.m.v. 
koude-warmte-opslagsystemen, rekening houdend met 
goede ruimtelijke, milieuhygiënische en waterhuishoud-
kundige inpassing 

- kansen benutten voor gebruik ondergrond voor energie-
opslag d.m.v. koude-warmte-opslagsystemen 

- concrete initiatieven onderbouwen en goed inpassen 
door rekening te houden met ruimtelijke, milieuhygiëni-
sche en waterhuishoudkundige aspecten 

milieu    
 algemeen - sturen op naleving milieunormen bij ruimtelijke planvor-

ming, wanneer specifieke provinciale belangen, gebieden 
of domeinen betrokken zijn (specifiek: externe veiligheid, 
luchtkwaliteit en geluid) 

- door ontwikkelen van een signaleringskaartsysteem, 
inzicht geven in ruimtelijk relevante normen en vrijwa-
ringzones rond potentiële bronnen van milieuhinder en in 
overige beperkingen; positie van Leeuwarden betrekken 
bij beperkingen obstakelvrije zone(s) rond luchtmachtba-
sis Leeuwarden 

- naleven milieunormen bij ruimtelijke planvorming (speci-
fiek: externe veiligheid, luchtkwaliteit en geluid) 

- benutten kansen verdere milieuwinst door milieuaspecten 
tijdig in ruimtelijke planvorming te betrekken 

 duurzame energie - bevorderen mogelijkheden voor energiebesparing en 
duurzame energievoorziening in ruimtelijke plannen 

- geen medewerking verlenen aan bouw van kerncentra-
le(s) in Fryslân 

- toepassen mogelijkheden voor energiebesparing en 
duurzame energievoorziening in ruimtelijke plannen 
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