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1. Inleiding 

Voor het stimuleren van de stedelijke vernieuwing in Fryslân heeft de provincie t/m 2014 ISV3 

middelen ter beschikking. Dit zijn gedecentraliseerde rijksmiddelen die de provincie inzet voor 

het opknappen van de woon- en leefomgeving in steden en dorpen.  

Na 2014 vervalt de ISV uitkering van het rijk. Dit betekent dat als de provincie zelf geen nieuwe 

middelen beschikbaar stelt, er geen provinciaal geld is voor de stimulering van de stedelijke ver-

nieuwing in Fryslân. Tegelijk neemt de stedelijke vernieuwingsopgave in Fryslân de komende 

jaren toe door de veroudering van de woningvoorraad. Deze veroudering vraagt om een verho-

ging van de herstructureringsinspanning van gemeenten en corporaties. Door de krimp van de 

bevolking in sommige delen van Fryslân wordt deze herstructureringsopgave nog urgenter. 

In het gebiedsdocument Fryslân Opkreazje hebben wij in 2009 de problematiek in beeld ge-

bracht en met PS besproken. PS vroegen om een uitwerking van de aanpak in een aanvalsplan 

herstructurering naoorlogse woningvoorraad. In het Coalitieakkoord 2011-2015 hebben wij aan-

gegeven, dat we de ISV-investeringsimpuls niet alleen voortzetten maar zelfs versterken; we 

gaan samen met woningcorporaties en gemeenten investeren in herstructurering van bestaande 

woningen (energiezuinig maken en opknappen) en van de woonomgeving. Het bijbehorende 

Uitvoeringsprogramma 2011-2015 werkt dit nader uit. 

In dit aanvalsplan voor de herstructurering van de Friese woningvoorraad werken we uit hoe we 

de herstructurering van de woningvoorraad samen met alle betrokken partijen willen aanjagen. 

Dit doen we volgens de principes van Koöperaasje Fryslân: een gezamenlijke aanpak op basis 

van gedeelde belangen en gelijkwaardige posities, en vanuit ieders rollen en verantwoordelijk-

heden. Gemeenten, corporaties en marktpartijen zijn de belangrijkste actoren die uitvoering ge-

ven aan de herstructurering en transformatie van de woningvoorraad. Zij brengen hiervoor ook 

de meeste middelen in. Wij stimuleren, faciliteren en regisseren waar nodig de ontwikkeling en 

uitvoering van plannen door deze partijen. 

Dit alles moet ertoe leiden dat in 2030 20.000 tot 30.000 woningen zijn verbeterd, vervan-

gen of gesloopt. Dit is inclusief het integraal opknappen van de woonomgeving. De wo-

ningen en hun omgeving zijn comfortabel, energiezuinig, schoon en veilig, sluiten aan op 

de woonbehoefte en hebben ruimtelijke kwaliteit. 

Onderdelen van dit aanvalsplan zijn: 

 perspectief voor de korte termijn (2015) vs. (middel)lange termijn (2015 t/m 2022); 

 rollen van partijen; 

 globale schets van de opgaven; 

 uitwerking van de opgaven via een regionale aanpak; 

 voorstel voor een regionale verdelingssystematiek; 

 vervolgtraject. 

Invulling van de aanpak vindt plaats binnen de huidige provinciale beleidskaders, zoals het 

Streekplan, de Uitvoeringsagenda Streekplan 2011-2014, Fryslân Opkreazje 2009, het Coalitie-

akkoord 2011-2015 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2011-2015, de Beleidsopgave 

Demografische ontwikkelingen 2010-2020 (Fan mear nei better) en de Strategische Agenda 

Noord Nederland 2007-2013/ Uitvoeringsagenda Economie.   
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 2. Perspectief voor de korte termijn (2015) vs. (middel)lange termijn (2015 t/m 2022) 

 

Korte termijn (2015): ISV3 en 100.000 woningenplan 

Voor de periode 2010 t/m 2014 heeft het rijk ISV3 gelden aan de provincie ter beschikking ge-

steld. Het ISV is een decentralisatie-uitkering op basis van de Wet stedelijke vernieuwing (Wsv). 

ISV beoogt een integrale aanpak bij de verbetering van het stedelijk gebied. De provincie zorgt 

voor de verdeling van het ISV-budget. De eerste twee verdeelronden ISV (ISV1 over de periode 

2000 - 2004, en ISV2 over de periode 2005 - 2009) zijn vrijwel afgerond. Voor de periode 2011 

t/m 2014 maken wij nieuwe afspraken met gemeenten en rijk.   

De provincie heeft t.o.v. ISV1 en ISV2 meer vrijheid bij de inzet van ISV3 middelen, maar ook 

een grotere verantwoordelijkheid om de middelen op de juiste manier in te zetten. Voor tien spe-

cifieke doelstellingen met vastgelegde prestatievelden heeft het rijk drie brede doelstellingen in 

de plaats gesteld: 

 Bevordering van de kwaliteit en differentiatie van de woningvoorraad, voor zover nodig reke-

ning houdend met een te verwachten afname van het aantal huishoudens; 

 Bevordering van de fysieke kwaliteit van de leefomgeving; 

 Bevordering van een gezonde en duurzame leefomgeving in het algemeen en meer in het 

bijzonder ten aanzien van bodem, geluid en binnenstedelijke luchtkwaliteit. 

Wij willen deze nieuwe rol actief, integraal en breed oppakken. Hierbij betrekken wij andere pro-

vinciale middelen voor kwaliteitsverbetering van het bestaand stedelijk gebied, en onderzoeken 

wij de mogelijkheden om te komen tot één stimuleringsregeling Kwaliteitsverbetering bestaand 

stedelijk gebied. 

Bij de verdeling van ISV middelen is er onderscheid tussen rechtstreekse en niet-rechtstreekse 

gemeenten: 

- rechtstreekse gemeenten ontvangen ISV middelen rechtstreeks van het rijk en leggen over 

de inzet daarvan ook rechtstreeks aan het rijk verantwoording af. In Fryslân is Leeuwarden 

de enige rechtstreekse gemeente; 

- voor de niet-rechtstreekse gemeenten zorgt de provincie voor verdeling van ISV middelen. 

 

Daarnaast hebben we provinciale middelen beschikbaar gesteld voor het 100.000 woningenplan 

als onderdeel van het Noordelijk Energieakkoord. Hiermee stimuleren en subsidiëren we projec-

ten van particulieren en corporaties voor verbetering van energieprestaties van woningen; hier-

voor zijn al EFRO-middelen gereserveerd.  

Beschikbare bedragen voor stedelijke vernieuwing 

Het rijksbudget ISV3 is onderverdeeld in 3 deelbudgetten: 

- stedelijke vernieuwing en herstructurering;  

- bodemsanering; 

- geluidssanering. 
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De bijdrage voor Fryslân voor stedelijke vernieuwing en herstructurering is voor de periode 

2010-2014 11 % minder dan in de vorige periode 2005-2009. Het deelbudget bodemsanering is 

echter meer dan verdubbeld. 

In de onderstaande tabel 1 staan de beschikbare middelen voor stimulering van stedelijke ver-

nieuwing in Fryslân in 2012 t/m 2015, bestaande uit de ISV3 middelen die het rijk aan de provin-

cie heeft uitgekeerd, de middelen die de provincie beschikbaar heeft gesteld voor het 100.000 

woningenplan, en de ISV middelen voor Leeuwarden. 

Tabel 1: Beschikbare middelen voor stedelijke vernieuwing in 2012 t/m 2015 in miljoenen euro’s per jaar 

 2012 2013 2014 2015 totaal 

 ISV provincie 

 rijksbudget ISV3 stedelijke vernieuwing en 

herstructurering (wonen) 

 rijksbudget ISV3 bodemsanering 

 rijksbudget ISV3 geluidsanering 

 

2,7 

 

1,2 

0,2 

 

2,7 

 

1,3 

0,2 

 

2,5 

 

1,2 

0,1 

 

3,5 

 

1,6 

0,2 

 

11,4 

 

5,3 

0,7 

100.000 woningenplan  

(incl. EFRO 2010 t/m 2012) 

2,3 0,7 0,7  3,7 

Totaal provincie 6,4 4,9 4,5 5,3
1
 21,1 

ISV3 gemeente Leeuwarden 

 stedelijke vernieuwing en  

herstructurering (wonen) 

 bodemsanering 

 geluidsanering 

 

3,1 

 

0,5 

0,02  

 

3,1 

 

0,5 

0,02 

 

3,1 

 

0,5 

0,02 

 

 

 

  

 

 

9,3 

 

1,5 

0,06 

Totaal provincie en gem. Leeuwarden 10,02 8,52 8,12 5,3 32 

 

Daarnaast zijn er provinciale ISV middelen uit voorgaande jaren t/m 2010 die nog niet zijn benut, 

en rentemiddelen van ISV1 en ISV2; in totaal gaat het om ca. €12,2 miljoen. Wij zullen Provinci-

ale Staten in het kader van de Jaarrekening voorstellen om deze middelen in 2013 t/m 2015 

opnieuw in te zetten voor stedelijke vernieuwing. 

ISV middelen dienen te werken als ‘trigger-money’: ze moeten andere partijen stimuleren om te 

investeren in stedelijke vernieuwing, waardoor een multipliereffect ontstaat.  

Na 2014 wordt de energiezuinigheid van woningen integraal onderdeel van de stedelijke ver-

nieuwing.  

 

Ten behoeve van de inzet van de provinciale ISV3 middelen t/m 2015, hebben we een actueel 

Beleidskader stedelijke vernieuwing 2012-2015 opgesteld en zullen we de bijbehorende veror-

dening zo nodig aanpassen. Bij de verdeling van ISV3 middelen maken wij, net als bij ISV1 en 

ISV2, een onderscheid tussen programmagemeenten en niet-programma-gemeenten.  

 

                                                      
1
 Dit zijn ISV3 middelen uit 2011 die zijn doorgeschoven naar 2015. 
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De programmagemeenten in Fryslân zijn:  

- gemeente Dongeradeel; 

- gemeente Harlingen; 

- gemeente Heerenveen; 

- gemeente Smallingerland; 

- gemeente Sneek (thans Sûdwest Fryslân). 

Van de Friese gemeenten hebben deze programmagemeenten - waarvan in elke gemeente een 

stedelijk centrum uit het Streekplan ligt -, de meest structurele en omvangrijke vernieuwingsop-

gave (naast Leeuwarden als rechtstreekse gemeente). Continuering van de programma-

uitvoering in deze gemeenten vinden wij gewenst. 

Dit betekent dat deze gemeenten zekerheid moeten hebben over hun budgetdeel ISV3. Daartoe 

hebben wij meerjarige prestatie- en monitoringsafspraken met programmagemeenten gemaakt, 

met een nadruk op realiseerbare projecten en (meetbare) doelen.  

De niet-programma gemeenten kunnen op projectmatige basis in aanmerking komen voor een 

ISV-bijdrage. 

Met de ISV middelen stimuleren we dat in programma’s en projecten: 

 naast corporatiewoningen, ook de particuliere koop- en huurwoningen in het goedkope en 

middeldure segment worden geherstructureerd zodat zoveel mogelijk woningen in een buurt 

worden opgeknapt;   

 de energie-index van bestaande woningen met minimaal 2 stappen wordt verbeterd, zoals 

dat een uitgangspunt is in het 100.000 woningenplan; dit geldt zowel voor corporatiewonin-

gen als voor particuliere woningen; 

 met het verbeteren van woningen tegelijk de woon- en leefomgeving wordt opgeknapt en 

heringericht, waardoor een buurt integraal wordt aangepakt (woningen en openbaar gebied);  

 kansen voor hergebruik/ herbestemming van leegstaande panden en vrijkomende locaties 

door transformatie worden benut;  

 milieuhinderlijke bedrijven, bodemverontreiniging, en verkeerslawaai worden gesaneerd 

 

(Middel)lange termijn (2015 t/m 2022) 

Na 2014 vervalt ISV3 voor de provincie en voor de gemeente Leeuwarden. De herstructure-

ringsopgave blijft echter onveranderd hoog. Sterker nog, wij verwachten dat de herstructure-

ringsmotor dan pas goed op gang zal moeten en kunnen komen. Om onze aanjaagfunctie te 

kunnen voortzetten, zullen wij aan Provinciale Staten voorstellen om langjarige provinciale mid-

delen beschikbaar te stellen voor herstructurering en transformatie van de woningvoorraad; dit 

vanuit een nieuw, provinciaal Stimuleringsbudget kwaliteitsverbetering bestaand stedelijk ge-

bied.  
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Voor het ontwikkelen van financieringsvoorstellen ter besluitvorming in Provinciale Staten, zullen 

wij een aantal zaken nog nader in beeld brengen: 

 Concretisering van de opgaven, zo mogelijk uitgesplitst naar regio; 

 De wijze van inzet van provinciale middelen: gaan we investeren in de woon- of leefomge-

ving, of gaan we ook direct bijdragen aan het opknappen, slopen en vervangend nieuw bou-

wen van woningen?;  

 De wijze van verdeling van de provinciale middelen: via een (regionale) verdeelsleutel, op 

basis van projecten, (regionale) uitvoeringsprogramma’s, of een combinatie hiervan. De po-

sitie van de programmagemeenten hierbinnen is een specifiek aandachtspunt; 

 Onze betrokkenheid in concrete projecten en plannen voor woningherstructurering; 

 Juridische aspecten.  

Het invullen van deze onderdelen vereist een nauwe samenwerking en afstemming met alle 

uitvoerende partijen, in het bijzonder met gemeenten en woningbouwcorporaties. Hiertoe zullen 

wij een samenwerkingstraject opstarten volgens de principes van Koöperaasje Fryslân. In de 

hoofdstukken 5 t/m 7 werken wij dit uit. 
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3. Rollen van partijen 

 

Uitvoering van de stedelijke vernieuwing is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van ge-

meenten, samen met corporaties, bewoners, particuliere huiseigenaren, marktpartijen, project-

ontwikkelaars en maatschappelijke organisaties. Zij zijn initiatiefnemers, stellen plannen en pro-

jecten voor stedelijke vernieuwing op en voeren ze uit. Hierbij kunnen ze hun eigen (lokale) prio-

riteiten stellen. Gemeenten zijn in deze rol primair de regisseurs van de stedelijke vernieuwing 

op lokaal niveau en geven leiding aan de uitvoering.  

De provincie faciliteert, stimuleert en regisseert waar nodig de ontwikkeling en uitvoering van 

stedelijke vernieuwingsplannen door gemeenten, corporaties, en andere partijen. Daarnaast 

houdt de provincie bij de verdeling van middelen rekening met de regionale en provinciale opga-

ven voor de korte en (middel)lange termijn. Net als bij de woningbouwafspraken, willen wij ook 

voor de aanpak van de bestaande woningvoorraad afspraken maken op regionaal niveau.  

Dubbel werk is ongewenst. Daarom vinden we het belangrijk dat alle partijen zich bewust zijn 

van hun kernactiviteiten en kernkwaliteiten, en daar naar handelen. Bij de invulling van het ver-

volgproces zullen we die focus vasthouden en zo nodig werkafspraken maken over ieders rollen 

en verantwoordelijkheden. De kracht en de meerwaarde liggen in het gebruik maken van elkaars 

kennis, kunde en bevoegdheden, zodat de inspanningen van alle partijen elkaar optimaal aan-

vullen. 
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4. Globale schets van de opgave 

De bestaande Friese woningvoorraad zal moeten worden aangepast en afgestemd op de bevol-

kingsontwikkeling. Dit mede om leegstand in zowel de huursector als de koopsector te voorko-

men. Het herstructureringsprogramma in Fryslân zal verhoogd en geïntensiveerd moeten wor-

den om veroudering en achteruitgang van de Friese woningvoorraad te kunnen keren. Plannen 

en projecten zullen rekening moeten houden met de veranderende huishoudensamenstelling, 

woonwensen, en eisen op het gebied van duurzaamheid en energetisch bouwen. Duurzame 

herstructurering waarbij de energiezuinigheid van bestaande woningen sterk verbetert, draagt in 

belangrijke mate bij aan betaalbaar wonen, het wooncomfort, en de klimaatdoelstellingen.  

Herstructurering kan bestaan uit renovatie, vervangende nieuwbouw en sloop van woningen.  

Zoals in het Gebiedsdocument Fryslân Opkreazje (2009) is aangegeven, werden tot enkele ja-

ren geleden in Fryslân 1.500 tot 2.000 woningen incl. woonomgeving per jaar geherstructureerd. 

Daarvoor investeerden alle (publieke en private) partijen in totaal ca. €160 miljoen p/j. Uitgangs-

punt was een jaarlijkse ISV-bijdrage van ca. €8 miljoen, en een gemiddelde multiplier van 20 

(d.w.z. dat de investeringskosten van de herstructurering 20 keer zoveel bedragen als de ver-

leende ISV-subsidie). Dit leverde een jaarlijkse investering op in de herstructurering van ca. 

€160 miljoen: €8 miljoen ISV, €8 miljoen gemeentelijke bijdrage, en €144 miljoen door corpora-

ties en marktpartijen. 

Huidige en gewenste inspanning woningherstructurering in Fryslân 

 aanpak aantal  
woningen p/j incl. 
woonomgeving 

waarvan ter indicatie totale investering door 
partijen 

huidige inspanning 1.500 – 2.000  €160 miljoen 
gewenste inspanning 2.000 – 3.000 1.700 te renoveren 

1.000 te slopen 
€200 – 300 miljoen 

 

Om de veroudering en achteruitgang van de woningvoorraad te kunnen keren, zullen jaarlijks 

ca. 2.700 bestaande woningen moeten worden aangepakt (bandbreedte van 2.000 tot 3.000 

woningen p/j) 2: ter indicatie gaat het om voorgenomen renovatie van 1.700 woningen en sloop 

van ruim 1.000 woningen p/j. Het gaat zowel om corporatiewoningen (ca. 1.350 te renoveren en 

ca. 800 te slopen) als particuliere woningen (ca. 350 te renoveren en ruim 200 te slopen).  

Bij deze opgave hoort een investeringsinspanning voor heel Fryslân door alle partijen van ca. 

€200 - €300 miljoen per jaar. 

                                                      
2
 Deze onderbouwing is gebaseerd op het Gebiedsdocument Fryslân Opkreazje (incl. bijlagen) en de raming in het 

Wurkprogramma Fryske Fiersichten 2009-2011.  
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Door de algehele bezuinigingen, afnemende inkomsten en een afnemende vraag naar nieuwe 

woningen, rijksmaatregelen - zoals vennootschapsbelasting voor corporaties en huurtoeslag - en 

Europese regelgeving m.b.t. de huurgrens, zijn de financiële mogelijkheden van corporaties en 

gemeenten om extra in woningherstructurering te investeren beperkt; zo nemen de mogelijkhe-

den voor financiële verevening tussen nieuwbouw en herstructurering af. Provinciaal geld dient 

daarom als aanjaaggeld en katalysator van ontwikkelingen. Wanneer de provincie extra zou 

gaan investeren in stedelijke vernieuwing, kan de multiplier toenemen en uitkomen tussen de 10 

en 20 (de multiplier is de vermenigvuldigingsfactor voor investeringen door andere partijen die 

door ISV worden opgewekt).  

Een provinciale stimuleringsbijdrage van ca. €10 miljoen p/j (incl. een bijdrage voor Leeuwar-

den), correspondeert met de huidige multiplier van 20 en een totale investeringsinspanning door 

alle partijen van ruim €200 miljoen p/j. Bij een provinciale stimuleringsbijdrage oplopend naar 

max. €20 miljoen p/j, zou de multiplier kunnen toenemen en uit kunnen komen op 15; dit bete-

kent dat het provinciale aandeel in de financiering groter wordt. De totale investeringsinspanning 

door alle partijen zou dan op kunnen lopen naar ca. €300 miljoen p/j. 

Op basis van de uitvoering van dit Aanvalsplan, zullen Provinciale Staten in 2012/ 2013 een 

afweging kunnen maken over de provinciale bijdrage na 2015. 

In alle gevallen zullen corporaties, gemeenten en marktpartijen nog steeds het grootste deel van 

de financiering moeten opbrengen. Het provinciale geld dient als aanjaaggeld en katalysator van 

ontwikkelingen, en brengt de gewenste ontwikkeling op gang. 

Wij vinden het belangrijk dat naast corporatiewoningen, ook goedkope en middeldure koopwo-

ningen en particuliere huurwoningen opgeknapt worden. De mogelijkheden om deze particuliere 

woningen op grote schaal te herstructureren zijn op dit moment gering. Het eigendom is ver-

snipperd en de financiële draagkracht van eigenaren om te herstructureren is vaak beperkt. 

Wij vinden het gewenst dat bij herstructureringsprojecten voor corporatiewoningen, tegelijkertijd 

zoveel mogelijk de particuliere woningen in de omgeving geherstructureerd worden. Op die ma-

nier wordt een buurt over de hele linie integraal opgeknapt. Hiervoor zijn eveneens stimulansen 

en prikkels nodig. 

Aan de gedifferentieerde opgaven zullen alle betrokken partijen gezamenlijk invulling moeten 

geven. Bij de stedelijke vernieuwingsopgave gaat het dus vooral om kwaliteit, d.w.z.: 

- het (ver)bouwen in de juiste segmenten en het realiseren van de juiste woon- en werkmilieus 

om aan de gedifferentieerde vraag te voldoen; 

- het aanzienlijk verhogen van de herstructurering, transformatie en energiezuinigheid van het 

bestaand stedelijk gebied, waarbij rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische as-

pecten van karakteristieke buurten en wijken; 

- een integrale aanpak waarbij herstructurering en transformatie van bestaand bebouwd ge-

bied worden gecombineerd met het verhogen van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid, rea-

liseren van wateropgaven, en benutten van kansen voor ecologie en groen. 

 

Op welke wijze wij aan deze strategische opgave invulling willen geven, werken wij hierna uit. 
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5. Uitwerking van de opgave via een regionale aanpak 

De opgaven voor het bestaand stedelijk gebied hebben steeds meer een regionaal karakter; de 

woningmarkt en processen als bevolkingsafname en veranderingen in de bevolkingssamenstel-

ling, overstijgen de gemeentegrenzen. Woningbouwcorporaties zijn door fusies in toenemende 

mate regionaal georganiseerd. De corporaties vragen om een sterkere regierol van de provincie. 

Bij de uitvoering van het 100.000 woningenplan is sprake van regionale samenwerking tussen 

gemeenten. Daarnaast hebben wij met gemeenten regionale woningbouwafspraken gemaakt. 

Verdere samenwerking en afstemming bij de herstructurering van de woningvoorraad, ligt daar-

door voor de hand. Dit past binnen de Koöperaasje Fryslan en de ontwikkeling van Streekagen-

da’s. In de verdere toekomst biedt regionale samenwerking kansen voor regionale verevening. 

 

Bij de nadere invulling van de opgaven, kiezen we daarom voor een regionale aanpak. Per regio 

(Noordwest-, Noordoost-, Zuidwest-, en Zuidoost Fryslân) willen we met de betrokken organisa-

ties interactieve sessies organiseren; voor de Waddeneilanden hanteren we een maatwerkaan-

pak per eiland. In deze regiosessies stellen we in ieder geval de volgende onderwerpen aan de 

orde: 

 Input van partijen voor het concreet maken van de herstructureringsopgave, incl. de moge-

lijkheden om forse stappen te zetten in de energieverbetering van woningen; 

 De rollen en verantwoordelijkheden van partijen. We zoeken naar focus: iedere partij moet 

de taken uitvoeren waar men goed in is en waarop men kan worden aangesproken. Overlap 

van taken is ongewenst. We horen graag wat men van de provincie verwacht. Andersom wil-

len we weten wat we van de andere partijen mogen en kunnen verwachten. Hierover willen 

we langjarige afspraken maken, zodat continuïteit en bepaalde zekerheden gewaarborgd 

zijn. Om effectief te kunnen zijn, zal de samenwerking niet vrijblijvend zijn. In onze optiek 

gaan we een langjarige verbintenis met elkaar aan; 

 De wijze van verdeling van de provinciale middelen. Welke vorm is het meest effectief om 

als provincie de herstructureringsmotor aangejaagd te krijgen? Aan welke knoppen moeten 

we draaien, en met welke eventuele voetangels en klemmen moeten we rekening houden? 

In dit verband brengen we ons voorstel voor een regionale verdelingssystematiek in (zie 

hierna hoofdstuk 6); 

 Nieuwe financierings- en samenwerkingsconstructies, specifiek om ook particuliere woning-

eigenaren te verleiden extra te gaan investeren in hun woningen. 

Sessies zijn niet eenmalig; we willen met partijen samen op blijven werken om via een proces 

van trechtering de opgaven, rollen, verantwoordelijkheden en strategieën steeds concreter te 

krijgen en toe te werken naar sluitende businesscases. Dit is een iteratief proces, waarbij we als 

provincie open staan voor experimenteren, leren en het oppakken van nieuwe taken. 
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6. Voorstel voor een regionale verdelingssystematiek 

Bij de verdeling van provinciale middelen willen we bij de geschetste regionale trends aanslui-

ten. Dit kan betekenen dat we middelen niet meer per gemeente, maar per regio gaan verdelen 

volgens de nieuwe regio-indeling Noordwest-, Noordoost-, Zuidwest-, en Zuidoost Fryslân. Voor 

de Waddeneilanden is een aparte benadering gewenst, met ruimte voor maatwerk per eiland.  

Bij de uitwerking van dit Aanvalsplan, zal de nieuwe regionale indeling volgens de Streekagen-

da’s in overleg met de partners worden afgestemd op de huidige woningmarktregio's. 

Toekenning van middelen kan dan plaatsvinden op basis van regionale uitvoeringsprogramma’s 

die de samenwerkende gemeenten met alle betrokken partijen per regio opstellen. 

Een dergelijke regionale scope vergt een omslag in denken. In plaats van een verdeling van 

provinciale middelen op basis van ingediende projecten, leggen we de verantwoordelijkheid voor 

goede programma’s en projecten bij de regio. Daar heeft men de meeste kennis op het gebied 

van marktomstandigheden, wensen van bewoners, vraag en aanbod van woningen, en de sa-

menstelling van bevolking en woningbestand. Daar kan men ook het beste inspelen op de ver-

anderende bevolkingssamenstelling, en specifiek op de krimpproblematiek. 

We gaan uit van een goede (regionale) onderbouwing van programma’s en projecten. Duidelijk 

zal moeten zijn dat ze wezenlijk bijdragen aan het oplossen van problemen, maar dat de onren-

dabele toppen zodanig zijn dat ze zonder externe financiering niet van de grond komen. 

Binnen deze regionale aanpak zien wij twee hoofdopgaven: 

 De structurele stedelijke vernieuwingsopgave, die zich vooral voordoet in de programmage-

meenten. Dan gaat het om het integraal verbeteren van de kwaliteit van woningen en woon- 

en leefomgeving, met een accent op de verouderde, vooroorlogse en vroeg naoorlogse wo-

ningvoorraad. Ook transformatie van verouderde bedrijventerreinen, kantoorlocaties ca. naar 

nieuwe woonlocaties en het benutten van invullocaties in bestaand stedelijk gebied voor wo-

nen, kunnen hierbinnen passen als dit bijdraagt aan een substantieel beter en gedifferenti-

eerd woningaanbod. 

Hierbij houden we rekening met de cultuurhistorische aspecten van karakteristieke buurten 

en wijken. Wij zullen in dit verband de cultuurhistorische waarden van wederopbouwwijken 

inventariseren, met specifieke aandacht voor karakteristieke buurten met Delfts Rood en 

Amsterdamse school kenmerken;  

 Regionale opgaven in verband met bevolkingskrimp en bevolkingsveranderingen. Dan gaat 

het om het op peil houden van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in gebieden/ kernen 

die te maken hebben of krijgen met de gevolgen van bevolkingsdaling en veranderende be-

volkingssamenstelling. Creatieve oplossingen zijn nodig om verpaupering, verloedering en 

leegstand van panden te voorkomen, en voorzieningen bereikbaar te houden. Gelet op de 

verschillen tussen kernen, zal een uniforme beleidsaanpak niet volstaan. Het ontwikkelen 

van maatwerkoplossingen op basis van een actieve en integrale aanpak is gewenst. 

Wij zien dit niet als twee onderscheiden opgaven die gescheiden van elkaar ingevuld worden. Bij 

het opstellen van programma’s en plannen is juist de samenhang tussen de opgaven van be-
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lang. Bij het ontwikkelen van een herstructureringsplan voor een woonwijk, zal bijv. rekening 

worden gehouden met de te verwachten bevolkingsveranderingen en de consequenties daarvan 

voor de toekomstige woningvoorraad.  

Indien dat haalbaar blijkt te zijn en hiervoor draagvlak bestaat, willen wij de regionale insteek 

ook al bij de verdeling van de ISV3 middelen t/m 2014 hanteren. Voorwaarde is wel dat de vijf 

programmagemeenten hun budgetdeel ISV voor stedelijke vernieuwing en herstructurering (wo-

nen) van ca. 40% houden. Dit met het oog op de continuïteit en doelmatigheid van (ingezette) 

programma’s en projecten.  

In dat geval bakenen we het budgetaandeel van de programmagemeenten af, ervan uitgaande 

dat zij participeren in het opstellen en uitvoeren van de regionale uitvoeringsprogramma’s.  

De programmagemeenten zouden vanuit hun expertise, de trekker in hun regio kunnen zijn van 

het regionale uitvoeringsprogramma. Hierbij hebben zij de vrijheid en de verantwoordelijkheid 

om het budget flexibel in de regio in te zetten. Dit betekent dat wij bij de toedeling van ISV mid-

delen rekening houden met een vast budgetdeel van de programmagemeenten. De program-

magemeenten zouden de middelen vervolgens in regionaal verband flexibel kunnen inzetten. 

Wij achten de programmagemeenten voldoende in staat om hun belangen m.b.t. de voortgang 

van de structurele stedelijke vernieuwingsopgave te waarborgen. 

Over de wenselijkheid en uitwerking van een dergelijk regionaal verdeelmodel willen we de ko-

mende periode met gemeenten gaan overleggen.  

Wij hebben ondertussen voor de korte termijn (uiterlijk t/m 2015) het beleidskader voor de verde-

ling van ISV middelen geactualiseerd3 en zullen zo nodig de bijbehorende verordening aanpas-

sen, zodat de meest urgente projecten doorgang kunnen vinden.   

 

 

 

  

                                                      
3
 Provinciaal beleidskader stedelijke vernieuwing 2012-2015. 
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7. Vervolgtraject 

 

In hoofdstuk 5 en 6 schetsten wij de uitwerking van de opgaven via een regionale aanpak. Om 

hieraan handen en voeten te geven, zetten we de komende periode de volgende stappen: 

 

juli – november 2011 

Samenstellen van provinciale projectgroep en klankbordgroep: intern bespreken van aanvals-

plan en uitzetten van vervolgtraject (opstellen plan van aanpak). 

Sonderen van gemeenten over voorgestelde aanpak via o.a. gemeentelijke klankbord (enkele 

‘kerngemeenten’) en vervolgens in VFG vergadering van 29 september. 

Beslissen over opzet en invulling regionale werkbijeenkomsten. 

 

december 2011 t/m maart 2012 

Regionale werkbijeenkomsten met gemeenten, corporaties, marktpartijen en stakeholders.  

Dit zijn informele sessies waarin de nadruk ligt op kennisuitwisseling, meningvorming en het 

maken van werkafspraken. Waar mogelijk te combineren met de regionale bijeenkomsten voor 

de evaluatie van de woningbouwafspraken. 

Actualiseren van het Beleidskader stedelijke vernieuwing voor de korte termijn (uiterlijk t/m 

2015) en zo nodig van de bijbehorende verordening.  

Instemmen GS en PS met voorgestelde aanpak (Aanvalsplan en Beleidskader). 

 

maart 2012 t/m mei 2012  

Input van partijen gebruiken voor het concretiseren van de herstructureringsopgave.  

Opstellen en onderbouwen van voorstellen voor vulling, besteding en verdeling van een provin-

ciaal Stimuleringsbudget kwaliteitsverbetering bestaand stedelijk gebied. Onderzoeken van de 

mogelijkheden voor één stimuleringsregeling kwaliteitsverbetering bestaand stedelijk gebied. 

 

mei 2012 t/m juni 2012 

Terugkoppelen van voorstellen voor de inzet van het provinciaal Stimuleringsbudget kwaliteits-

verbetering bestaand stedelijk gebied met regionale partijen. Zo nodig aanpassen van voorstel-

len.  

 

juni 2012 t/m september 2012 

Voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming over vulling, besteding en verdeling van een pro-

vinciaal Stimuleringsbudget kwaliteitsverbetering bestaand stedelijk gebied. Opstellen van finan-

cieringsvoorstellen en toetsingskader.  

Besluitvorming GS over vulling, besteding en verdeling van een provinciaal Stimulerings-

budget kwaliteitsverbetering bestaand stedelijk gebied. 

 

september 2012 t/m december 2012 

Voorbereiden van besluitvorming PS over vulling, besteding en verdeling van een provinciaal 

Stimuleringsbudget kwaliteitsverbetering bestaand stedelijk gebied. 
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januari 2013 e.v. 

Besluitvorming PS over vulling, besteding en verdeling van een provinciaal Stimulerings-

budget kwaliteitsverbetering bestaand stedelijk gebied. 

Communiceren over en uitvoeren van het provinciaal Stimuleringsbudget kwaliteitsverbetering 

bestaand stedelijk gebied. 


