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1) Aanleiding 

Als provincie werken we op allerlei gebieden en onderwerpen samen, met een reeks aan partners. In 

het bestuursakkoord spraken we daarover de volgende ambitie uit: ‘Samenwerking is de norm 

geworden tussen Friese overheden onderling en tussen overheden en de Friese maatschappij’.  

Samenwerking in algemene zin is het onderwerp van de u tegelijk met deze startnotitie aangeboden 

discussievisie bestuurlijke vernieuwing. Een specifieke vorm van samenwerking is gebiedsgerichte 

samenwerking, waarover deze startnotitie gaat. De startnotitie kan worden gezien als een 

deeluitwerking van de visie bestuurlijke vernieuwing. 

 

Als het gaat om ‘gebiedsgerichte’ samenwerking, onderscheiden we drie vormen: 

- Vanuit het gebied: er is een  langjarige samenwerkingsstructuur in een gebied waarvan ( de 

(overheids)partijen in dat gebied voldoende en voldoende regelmatig met elkaar te maken hebben 

om zo’n vaste structuur lonend te maken. De gemeenschappelijkheid en de gezamenlijke opgaven in 

het gebied vormen daarmee  de basis voor een (uitvoerings)programma of gebiedsagenda. 

- Vanuit thematiek: deze samenwerking komt voort uit het belang gezamenlijk een specifiek thema 

aan te pakken, waarbij die thema’s aan een specifiek gebied gebonden zijn (bijvoorbeeld verzilting of 

veenweide). Vaak overlappen die themagebieden meerdere gebieden met een vaste 

samenwerkingsstructuur. 

- Vanuit de maatschappij: de laatste jaren komen in toenemende mate maatschappelijke initiatieven 

op. Vaak spelen die zich af in een specifiek geografisch gebied. Daarbij aansluiten als overheid leidt 

dan ook tot een vorm van gebiedsgerichte samenwerking. 

 

Op elk van die drie vormen zijn de laatste tijd volop ontwikkelingen: 

- vanuit het gebied: na 2019 liepen bestaande afspraken over de vaste regionale samenwerking van 

Provincie, Wetterskip en Friese gemeenten af (de samenwerking is een jaar verlengd). Daarom is in 

het bestuursakkoord als resultaat 58 aangegeven: We overleggen met gemeenten en Wetterskip 

over of en zo ja, hoe de Streekagenda’s doorgaan. Als zij positief zijn, maken we gezamenlijk een 

startnotitie. Vier van de vijf regio’s hebben aangegeven vanaf 2020 door te willen met een vorm van 

regionale samenwerking en hiervoor ook voorstellen ingediend.  Ook het coalitieakkoord van 

Wetterskip Fryslân pleit expliciet voor handhaving van de regionale samenwerking. Diverse 

(mogelijke) regiodeals (deels in de maak) vormen een logisch vehikel voor gebiedsgerichte 

samenwerking. Vandaar deze startnotitie. 

- vanuit thematiek: rondom specifieke thema’s/opgaven wordt momenteel ook in meerdere 

gebieden samengewerkt, dan wel is het de bedoeling daar binnenkort mee te beginnen. In het 

Veenweidegebied werken onder andere provincie en Wetterskip samen, het proces De Friese Aanpak 

krijgt een doorstart,  er is een waddenprogramma in de maak, enzovoorts.  

- vanuit maatschappij: een reeks aan lokale initiatieven klopt jaarlijks bij de provincie aan voor 

ondersteuning van het Iepen MienskipsFûns (IMF). Initiatiefnemers die een aanvraag indienen 

worden daarbij door de regiokantoren/projectbureaus gefaciliteerd. Daarnaast ligt er vanuit de nota 

Leefbaarheid een opdracht om te komen tot een leefbaarheidsnetwerk, vooral gericht op 

ondersteuning van maatschappelijke initiatieven.  Grotere initiatieven met een meer regionale schaal 
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zijn zeldzamer, maar doemen gemiddeld ook enkele keren per jaar op. In het verleden was dat 

bijvoorbeeld Holwerd aan Zee, recenter bijvoorbeeld de aanjagers van het Tsjûkemar. Als Staten 

hebt u verzocht om een beleidsbrief over de omgang met deze grote maatschappelijke initiatieven. 

Deze wordt tegelijk met deze startnotitie regionale samenwerking aan u voorgelegd. 

De drie vormen van gebiedsgerichte samenwerking zijn onlosmakelijk verbonden en kunnen ook  

alternatieven voor elkaar vormen. Als een vraagstuk zich aandient met een gebiedsgerichte 

component is de vraag of het het beste past in een vaste samenwerkingsstructuur (eventueel 

verdeeld over meerdere regio’s), of apart in een eigen thematische structuur moet worden gegoten. 

Maatschappelijke initiatieven kunnen ook apart worden bejegend, of ondersteund via een vaste 

structuur. De hoofdfocus van deze startnotitie ligt bij de vaste regionale samenwerkingsstructuur, 

maar met name in variant 2 in paragraaf 3 wordt een sterkere verbinding gelegd tussen de drie 

vormen dan voorheen. 

 

2) De kwestie 

 

Een aantal ontwikkelingen tenderen in de richting van meer regionaal, gebiedsgericht samenwerken. 

Dat zijn de vorming van grotere gemeenten (die daarmee ook een andere rol kunnen spelen dan 

voorheen), de opkomst van grotere maatschappelijke initiatieven (die vaak in een specifieke regio 

spelen) en de nieuwe omgevingswet, die expliciet pleit voor ‘decentraal wat kan’. Daarentegen zijn 

er ook praktische haken en ogen verbonden aan meer regionale samenwerking: bijvoorbeeld het 

risico dat grotere verbanden uit het oog verloren worden en de vraag naar sturing van en 

verantwoording over wat in de regio’s gebeurt. Daarom is het nuttig onze positie als provincie ten 

aanzien van gebiedsgerichte samenwerking opnieuw te bezien.  

De regionale samenwerking via Streekwurk met gemeenten en Wetterskip in vijf regio’s is recent 

geëvalueerd. Daar kwam uit dat vier van de vijf regionale stuurgroepen door willen met een vorm 

van vaste regionale samenwerking. Waadhoeke en Harlingen (voorheen samen met Leeuwarden 

regio Noordwest) zoeken in 2020 via de opgave Friese Waddenkust verbinding met Noardeast 

Fryslân, provincie en Wetterskip. Leeuwarden oriënteert zich op een intensievere één op één 

samenwerking met de provincie.  

De vier regio’s die door willen gaven aan ook verbeteringsmogelijkheden te zien. Dan wordt gedacht 

aan zaken als gezamenlijk beleid ontwikkelen en wederzijdse beleidsafstemming; 

ondersteuning bieden bij projecten losweken en door ontwikkelen, provinciale  kennis ter 

beschikking stellen aan medeoverheden en maatschappelijke partijen; en deelname van 

maatschappelijke organisaties in beleidsvoorbereiding en – uitvoering. Ook hechten ze aan 

regionaal maatwerk.  

De afgelopen jaren is de samenwerking vorm gegeven via het vehikel van de streekagenda. 

Daar stonden destijds al andere regionale samenwerkingsvormen naast als de 

samenwerkings-/investeringsagenda’s met Heerenveen en Smallingerland, en de komende 

jaren ook uitvoeringsprogramma’s in het kader van  de regiodeals. 

Voor een element van de regionale samenwerking is al bepaald dat daarmee wordt doorgegaan. Op 

26 september 2018 namen uw Staten een motie aan (nr. 1920) waarin ons college werd gevraagd te 

komen met een nieuwe IMF-regeling. Dit voornemen werd bekrachtigd in het bestuursakkoord. 

Daarin werd ook 12 miljoen voor het IMF gereserveerd voor de periode 2020-2023. In dezelfde 
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vergadering vroegen uw Staten ons college een nieuwe, eenvoudige regeling op te stellen voor de 

financiering van (energiezuinige) ontmoetingsplekken. Voortschrijdend inzicht leidde tot een 

voorkeur voor het combineren van beide regelingen. Op 27 november 2019 hebben uw Staten het 

voorstel ‘Regeling IMF en moetingsplakken’ (nr. 01676889) behandeld en adviseerde u GS om beide 

regelingen te integreren. Dat is inmiddels gebeurd. 

Daarnaast is de laatste jaren sprake van een opkomst van grotere maatschappelijke initiatieven, die 

‘iets’ met een gebied willen. De opkomst daarvan maakt de vraag naar de verhouding met de overige 

vormen van gebiedsgericht samenwerken meer prangend (over de werkwijze rondom die initiatieven 

zelf, zie de tegelijk aan u voorgelegde beleidsbrief Grote maatschappelijke initiatieven). Ook wordt 

thematisch gebiedsgerichte samenwerking steeds belangrijker (regiodeal landbouw, veenweide, 

enzovoorts) en speelt ook in dat verband de vraag naar de verhouding daarvan met de meer vanuit 

een gebied opgezette samenwerking. 

Het gaat de komende jaren om vragen als onze rol(len) ten aanzien van gebiedsgerichte 

samenwerking, het belang van en de geschiktheid van de drie vormen van gebiedsgerichte 

samenwerking (past bij de ontwikkelingen meer van het een en minder van het ander, bijvoorbeeld?) 

en de onderlinge verhouding daartussen. Ook gaat het erom hoe we maatwerk mogelijk maken, de 

drie vormen van gebiedsgerichte samenwerking elkaar zoveel mogelijk laten versterken, hoe we 

invulling geven aan het ‘decentraal, tenzij’ uit de omgevingswet en onze eigen concept 

Omgevingsvisie.  

We hanteren daarom in de verdere vormgeving van onze gebiedsgerichte samenwerking het 

volgende doel: 

Vanuit de gedachte ‘decentraal tenzij’ werkt de provincie effectief en gelijkwaardig gebiedsgericht 

samen, sluit daarbij zoveel mogelijk aan bij bestaande vormen en is flexibel in de keuze van vormen 

en samenstelling van samenwerkingsverbanden 

 

3) Twee varianten voor de toekomst 

 

Wij zien twee varianten voor ons om als provincie de wijze waarop we gebiedsgericht samenwerken 

verder te verbeteren. Dat zijn:  

1) Het huidige systeem verbeterd 

Deze variant sluit het meest direct aan bij de wensen die door onze regionale 

samenwerkingspartners zijn geuit. In deze variant wordt de permanente regionale samenwerking in 

vier regio’s in grote lijnen op dezelfde manier voortgezet, maar wel verbreed en verdiept. De  

betrokken overheden maken  een gezamenlijk uitvoeringsprogramma ten behoeve van de opgaven 

die spelen binnen de betreffende regio.  Er wordt doorgegaan met het Iepen Mienskipsfûns (conform 

de besluitvorming in november 2019) waarbij de aanvragers vanuit de projectbureaus worden 

gefaciliteerd. We vullen die huidige samenwerking aan met: 

- naast gezamenlijke uitvoering ook meer gezamenlijk beleid ontwikkelen en wederzijdse 

beleidsafstemming 

- naast (mede)financieren meer ondersteuning bieden bij projecten losweken en doorontwikkelen, 

kennis (mensen) ter beschikking stellen aan medeoverheden en maatschappelijke partijen enz.  



5 
 

- deelname van maatschappelijke organisaties in bijvoorbeeld beleidsvoorbereiding en – uitvoering, 

themagroepen of themabijeenkomsten. We verkennen ook de mogelijkheden maatschappelijke 

partijen een plek in de besluitvorming te geven door ze bijvoorbeeld te betrekken in een regionale 

stuurgroep. 

De samenwerking in Noordwest Fryslân wordt vorm gegeven in gesprekken met de drie betrokken 

gemeenten en zal mede afhangen van bijvoorbeeld de uitkomsten van de SWOT-analyse van 

Harlingen en Waadhoeke op dit punt. 

Daarnaast wordt op thematische onderwerpen of rondom tijdelijke (infra-)projecten gebiedsgericht 

samengewerkt. Veelal wordt dit op een aparte locatie (naast de streekhuizen) bemenst en gestuurd. 

Hiervoor kunnen ook de bestaande regiokantoren worden benut. Het nieuw te vormen 

leefbaarheidsnetwerk wordt apart ingevuld. 

 

2) Een regionaal samenwerkingsnetwerk 

Het is ook denkbaar verder te gaan in de samenwerking, waarbij naast de wensen vanuit de regio ook 

kansen op grotere efficiëntie door bundeling van de diverse vormen van provinciale regionale 

aanwezigheid worden gegrepen en meer flexibiliteit wordt bereikt.  

Dat gebeurt door de vaste regionale indeling los te laten. In plaats van te werken binnen de grenzen 

van een vooraf aangewezen afgebakende ‘streek’ worden op een aantal punten in de provincie 

‘regiopunten’ ingericht. Die regiopunten bestaan uit een kleine kern van regionale aanwezigheid, 

waaromheen capaciteit wordt toegevoegd en weer verschoven naarmate meer of minder speelt in 

een specifieke regio. Alle provinciale regionale aanwezigheid, dus ook medewerkers aan grote 

infraprojecten en dergelijke, wordt op dat punt bijeengebracht. Ook de diverse steunfunctietaken 

rondom leefbaarheid worden gedecentraliseerd naar deze regiopunten. Regionale samenwerking 

rondom specifieke thema’s als Veenweide of verzilting wordt aan een of meer van deze regiopunten 

opgehangen. Vanuit zo’n regiopunt kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan gezamenlijke 

uitvoeringsprogramma’s in het kader van regiodeals of gebiedsagenda’s, coördinatie van de diverse 

gebiedsontwikkelingsprojecten, regionale energietransitie enzovoorts. Ook wordt het Mienskipsloket 

voor culturele initiatieven vanuit LF2028 er ondergebracht. Bij voorkeur wordt zo’n regiopunt 

gedeeld met andere regionale partijen.  

Door combineren van regelingen en personeel ontstaat er één loket per regio voor heel veel soorten 

samenwerking in de regio, evenals voor initiatieven uit de samenleving en kan efficiënter worden 

gewerkt. Per onderwerp wordt de afbakening van het gebied waarin wordt samengewerkt gekozen,  

net als de geschikte vorm van, en partijen betrokken bij, die samenwerking. Als ‘dragers’ voor de 

samenwerking wordt gekozen voor aansluiting bij al bestaande bredere afspraken als gezamenlijke 

uitvoeringsprogramma’s in het kader van regiodeals, gebiedsagenda’s, ANNO en dergelijke. 

De regionale samenwerking tussen de overheden wordt in deze variant  ook een actiever instrument 

om regionale beleidsprioriteiten te helpen realiseren. Er wordt meer ingezet op activiteiten als 

inventariseren en aanjagen van lokale/regionale initiatieven, functioneren als kanaal waarlangs 

inhoudelijke provinciale kennis ten dienste van initiatiefnemers kan worden gesteld, enz. 
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Wat willen we bereiken? 

Met beide varianten bereiken we een aantal zaken die bijdragen aan het in paragraaf 2 geschetste 

doel. Dat zijn: 

- een bredere deelname en daarmee ook breder draagvlak voor gebiedsgerichte samenwerking (niet 

meer alleen overheden) 

- een verdere rolverandering van de provincie van (puur) geldschieter naar verschaffer van kennis, 

procesbemiddelaar en aanjager van maatschappelijke dynamiek 

- een stap richting het ‘decentraal, tenzij’ uitgangspunt, waarin beleid meer regionaal wordt bepaald 

en door een regionaal uitvoeringsbudget ook regionaal prioriteiten kunnen worden gesteld 

 

Kosten 

Aan gebiedsgerichte samenwerking zijn een aantal typen kosten verbonden: 

- inhoudelijke budgetten. Die zijn deels al geregeld (onder meer budget IMF) en daarvoor wordt hier 

geen verdere claim ingediend. Het voornemen als drager van de samenwerking zoveel mogelijk aan 

te sluiten bij bestaande vormen als regiodeals en dergelijke betekent dat voor die vormen het 

inhoudelijk budget geregeld wordt of al is. 

- kosten voor capaciteit en huisvesting: door efficiëntievergroting en het voorlopig wegvallen van de 

samenwerking in regio Noordwest is het mogelijk de jaarlijkse kosten te verlagen van 2,4 naar 2 

miljoen (1 miljoen voor IMF en 1 miljoen voor de regionale samenwerking algemeen). Dat is een 

brutobedrag. Gemeenten droegen tot op heden jaarlijks gezamenlijk 350.000 euro bij aan de 

regionale samenwerking (niet aan het IMF, aangezien dat een puur provinciale regeling is). 

Cofinanciering van partners is opnieuw een voorwaarde voor voortzetting van de regionale 

samenwerking. We zetten daarbij in op een gelijke verdeling van de kosten tussen de provincie 

enerzijds en de gemeenten en het Wetterskip anderzijds. Daarmee is de provinciale bijdrage aan de 

regionale samenwerking dus netto 500.000,- per jaar. In een overzicht ziet de beoogde 

kostenverdeling er als volgt uit: 

 IMF Regionale samenwerking 

 Kosten 
uitvoering IMF 

Provinciale 
bijdrage regionaal 

Bijdrage gemeenten/ 
Wetterskip  

Totaal regionale 
samenwerking 

2021 1 miljoen 0,5 miljoen 0,5 miljoen 1 miljoen 

2022 1 miljoen 0,5 miljoen 0,5 miljoen 1 miljoen 

2023 1 miljoen 0,5 miljoen 0,5 miljoen 1 miljoen 

2024 1 miljoen 0,5 miljoen 0,5 miljoen 1 miljoen 

Jaarlijkse 
kosten 
provincie 

 
1,5 miljoen 

Totaal 
kosten 
provincie 

 
6 miljoen 
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De varianten vergeleken 

Als we het voorafgaande samenvatten levert dat het volgende beeld op van de verschillen tussen 

beide varianten. 

Het huidige systeem verbeterd Een regionaal samenwerkingsnetwerk 

Behoud vaste regioindeling Vaste regiopunten 

’Eigen’ uitvoeringsprogramma Aansluiten bij wat er al is/komt (bijv regiodeals) 

Relatief veel onderwerpen in vaste structuur 
opgepakt 

Meeste onderwerpen in wisselende 
samenstellingen opgepakt 

Vaste omvang capaciteit per regio Capaciteit flexibel toegewezen aan regio’s ‘waar 
het meeste speelt op dat moment’ 

Steunfuncties en loket LF2028 apart Steunfuncties en loket LF2028 geïntegreerd 

Aparte locaties overige regionale provinciale 
activiteiten 

Alles bijeen op 1 locatie per regio 

IMF veelal losstaande subsidiepot IMF actief instrument voor regionale 
prioriteiten en meer dan alleen geld 

Kosten: 1,5 miljoen per jaar Kosten: 1,5 miljoen per jaar 

 

De geschetste twee varianten zijn niet alleen ‘wholesale’ toe te passen. Het is ook denkbaar 

elementen van variant 2 toe te voegen aan variant 1 zonder geheel tot variant 2 over te gaan. 

Tenslotte, en onafhankelijk van de gekozen variant: dat de drie genoemde vormen van 

gebiedsgerichte samenwerking in samenhang tegen elkaar afgewogen zouden moeten worden roept 

de vraag op waar en wanneer dat het beste kan. Een voor de hand liggend vehikel hiervoor is de in 

2018 opgestarte Friese Bestuurlijke samenwerking. Dit is een verband van alle Friese overheden 

waarin mogelijkheden voor verdergaande en betere samenwerking dan voorheen worden 

onderzocht en in de steigers gezet. Als zich nieuwe vraagstukken aandienen waarvoor 

gebiedsgerichte samenwerking een logische oplossing is, biedt dit verband een logische paraplu om 

in overleg tussen de Friese bestuurlijke partners te bespreken en kiezen welke vorm van 

gebiedsgerichte samenwerking het meest geëigend is. 

 

Ons voorstel 

Beide varianten brengen deels dezelfde voordelen met zich mee. Variant 2 brengt daarnaast extra 

voordelen mee als het gaat om flexibiliteit en efficiëntie. Het is daarom voor ons een wenselijk 

eindbeeld. Echter, variant 1 sluit het beste aan bij de door onze partners geuite wensen. Daarnaast 

vergt variant 2 verdergaande veranderingen waarvan niet zeker is dat deze op korte termijn door te 

voeren zijn en hangt samen met het nog lopende traject om te komen tot een leefbaarheidsnetwerk. 

Daarom stellen wij uw Staten voor in eerste instantie voor variant 1 te kiezen. Wij stellen voor in de 

verdere vormgeving na uw besluitvorming, die samen met partners zal plaatsvinden en maatwerk zal 

zijn, ook de mogelijkheid van variant 2 te bespreken. In die samenwerkingen waar ook partners daar 

oren naar hebben kan dan in die richting de samenwerking nog verder worden vernieuwd. 
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4) Hoe verder? 

 

Als uw Staten instemmen met een van beide varianten gaan we als provincie in gesprek met de vier 

regio’s die hebben aangegeven te hechten aan verdere regionale samenwerking om via maatwerk te 

komen tot een uitwerking per regio. Dat kan leiden tot bijstellingen op het hier in de varianten 

geschetste beeld. Daarnaast zullen verdere gesprekken plaatsvinden met Leeuwarden, Waadhoeke 

en Harlingen in hoeverre zij een vorm van regionale samenwerking nog voor zich zien. De definitieve 

uitwerking van de samenwerking in in ieder geval de vier eerstgenoemde regio’s zal uw Staten voor 

eind 2020 worden voorgelegd. 

 

5) Besluiten 

We stellen voor dat uw Staten besluiten 

- in te stemmen met variant 1 voor de toekomst van provinciale gebiedsgerichte samenwerking 

- ermee in te stemmen dat in de uitwerkingsgesprekken met de regio’s, indien deze dat wensen, ook 

de mogelijkheid van de verdergaande variant 2 wordt betrokken (een randvoorwaarde hierbij is dat 

deze minimaal kostenneutraal, of goedkoper, is ten opzichte van variant 1) 

- voor de jaren 2021-2024 jaarlijks 1,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering hiervan, dus 

totaal 6 miljoen (deze claim wordt ingediend bij de kadernota) 
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Bijlage 1 : verklarende woordenlijst 

 

ANNO: afkorting van Agenda Netwerk NoordOost. 

De Friese Aanpak: Samenwerking van gemeenten, wetterskip en provincie die in het leven is 

geroepen om samen met de mienskip bouwstenen voor de omgevingsvisies van de diverse 

overheden te genereren. Het is de bedoeling deze samenwerking in de uitvoeringsfase voort te 

zetten. 

Gebiedsagenda: In de regio Zuidwest gebruikte term in plaats van de Streekagenda.   

Regiodeal: Een deal met Rijk (LNV e.a.) om samen met gemeenten, wetterskip en provincie 

gezamenlijke opgaven te realiseren. 

Regionale Stuurgroepen: Stuurgroep met daarin vertegenwoordigers van de desbetreffende 

gemeenten (wethouder of burgemeester), Wetterskip (lid DB) en provincie (Gedeputeerde). 

Vanwege de schaal en opgaven van regio de Wadden is de stuurgroep daar gecombineerd 

met het adviesplatform van het Iepen Mienskipfûns. 

Streekagenda: Samenwerkingsprogramma van gemeenten, wetterskip en provincie per regio, 

verdeeld in vijf regio’s; Wadden, Noordwest, Zuidwest, Zuidoost, Noordoost (looptijd 2014-2019). 

Streekwurk: Regionaal samenwerkingsverband van gemeenten, Wetterskip en provincie ten behoeve 

van gezamenlijke opgaven/uitvoeringsprogramma’s. Provinciale facilitering van de regionale 

samenwerking en het Iepen Mienskipfûns valt onder de afdeling Publieksplein, cluster Streekwurk. 
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Bijlage 2 : reacties en voorstellen van de regio’s op en voor voortzetting samenwerking 
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Voorstel Regio Deal

.................................................................................................................................................
Formuliernummer 

Ontvangstdatum

Ontvangsttijd  

RD19 
29-11-2019 

13:35
.................................................................................................................................................

Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73

2594 AC Den Haag

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

088 042 42 42

 

Contactgegevens

Naam contactpersoon Jan Hartog
E-mailadres regiodeal@opsterland.nl
Telefoonnummer 0512386399
Organisatie gemeente Opsterland - voor de regio Zuidoost Friesland
 

Format voorstel Regio Deal
 
 

Titel
Zuidoost Friesland: samen vitaal en veerkrachtig
 

 

Partijen
De vijf gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf doen samen met 
de provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en de mienskip een voorstel voor een Regio Deal Zuidoost Friesland: 
samen vitaal en veerkrachtig. 

Mienskip is Fries voor samenleving: dit zijn onze inwoners, ondernemers, onderwijsinstellingen, verenigingen en 
maatschappelijke organisaties. 
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TOELICHTING
In Zuidoost Friesland staat de brede welvaart onder druk. We hebben veel kleine dorpen die te maken hebben met 
krimp, vergrijzing en een historisch gegroeide sociaaleconomische achterstand en ons unieke landschap heeft naast 
de energietransitie en landbouwtransitie specifiek te maken met verdroging. Als we niets doen komen onze mienskip 
en landschap in een neerwaartse spiraal terecht. Mienskip en landschap dragen samen onlosmakelijk bij aan de 
brede welvaart. Investeren in de mienskip en het landschap zorgt voor veerkracht en toekomstkracht! Onze ambitie? 
Een leefbare regio met vitale kernen in een veerkrachtig landschap.

Dit gaat onze regionale draag- en daadkracht te boven. Daarom doen we een voorstel voor een Regio Deal Zuidoost 
Friesland. We willen samenwerken om zo de brede welvaart en leefbaarheid in onze regio te versterken en het 
perspectief voor onze mienskip te verbeteren. Een partnerschap tussen regio en Rijk biedt hiervoor kansen. Door 
elkaars kennis en kunde in te zetten kunnen we van en met elkaar leren hoe in een plattelandsregio om te gaan met 
grote landelijke opgaven. Zo bieden we de gezamenlijke opgaven het hoofd. Dit doen we niet alleen als overheid, 
maar juist samen met de mienskip. Daar doen we het immers voor!
 
 

Regio
Zuidoost Friesland ligt centraal in Noord-Nederland. Er wonen ruim 187.000 mensen. De grond is voor driekwart in 
gebruik voor landbouw. Dat is veel meer dan in de rest van Friesland en in Nederland. We zijn bij uitstek een 
plattelandsregio: Zuidoost Friesland heeft veel kleine kernen. Van de in totaal 90 dorpen hebben 68 dorpen minder 
dan 1.500 inwoners. Twee van de vijf gemeenten zijn P10-gemeenten. P10-gemeenten kenmerken zich door een 
uitgestrekt grondgebied met veel (kleine) dorpen zonder stedelijke kernen. De stedelijke centra in de regio zijn 
Drachten en Heerenveen. De drie voor onze begrippen grotere regionale centra zijn Oosterwolde, Wolvega en 
Gorredijk. Daarnaast kennen we kleinere regionale kernen met een belangrijke (toeristische) positie in Zuidoost 
Friesland, zoals Akkrum, Appelscha, Bakkeveen, Beetsterzwaag, Noordwolde en Jubbega. 

DE MIENSKIP
Het landschap vormde onze mienskip en onze mienskip het landschap. We kennen daardoor een rijke 
cultuurhistorie. De adel woonde hoog en droog op het zand, de veenarbeiders in de natte laaggelegen gebieden. Het 
ontginnen van het landschap voor turfwinning leidde tot welvaart en bloei in de regio. Het gebruik van andere 
energiebronnen leidde later tot stilstand en achteruitgang. Hierdoor is de sociaaleconomische problematiek relatief 
groot. Je ziet het ook terug in de strijdbaarheid van onze inwoners. Ze zijn zelfstandig en eigenwijs, ondernemend, 
hebben durf, zijn betrokken en hebben een groot saamhorigheidsgevoel. 

UNIEK LANDSCHAP
Het landschap in onze regio is gevarieerd en heeft veel kwaliteiten: het parklandschap Oranjewoud, de bossen bij 
Beetsterzwaag, de zandverstuivingen bij Appelscha en Bakkeveen, de drie beekdalen Koningsdiep, de Tjonger en 
Linde, de veenpolder Rottige Meente, en de vele Nationale Landschappen. Kenmerkend voor ons landschap is de 
combinatie van hoog- en laaggelegen gebieden. De hooggelegen zandgronden van het Drents Friese Plateau gaan 
over naar de laaggelegen veen- en kleigronden en naar de Friese meren bij Akkrum en Drachten. Eenheid in 
verscheidenheid is wat de regio kenmerkt. 

ACHTERGRONDINFORMATIE
De volgende documenten geven meer inzicht in de identiteit van de regio en de opgaven. Ze zijn de basis voor deze 
aanvraag en zijn te vinden op www.opsterland.nl/regiodealzuidoost.
• ‘Zuidoost Fryslân: herontdekking van een uniek gebied’ over onze cultuurhistorie van Bert Looper, directeur 
Tresoar. 
• ‘De kracht van het landschap van Zuidoost Friesland’ van Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis en 
hoofd Kenniscentrum Landschap Rijksuniversiteit Groningen.
• ‘Het leven in Zuidoost Fryslân’ met alle cijfers en kenmerken van de regio van Wilma de Vries senior onderzoeker 
Fries Sociaal Planbureau.
• ‘Mienskip in de regio Zuidoost Friesland’ waarin een beeld wordt geschetst van de kracht van de mienskip.
 
 

Opgave
De brede welvaart in de regio staat onder druk. Sociaalmaatschappelijk is het hier geen rozengeur en maneschijn. 
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De ‘Friese Paradox’ waar het Fries Sociaal Planbureau van spreekt, zet je wat dat betreft snel op het verkeerde 
been. In Zuidoost Friesland zijn de mensen gelukkig, maar cijfers over bevolkingsdaling, vergrijzing, ontgroening, 
arbeidsdeelname, scholing en opleidingen, en economische positie voorspellen weinig goeds. Onze inwoners 
waarderen hun leefomgeving en het landschap zeer. Deze dragen bij aan hun welzijn en geluk. Tegelijkertijd maken 
ze zich zorgen om het behoud van de kwaliteit ervan, vanwege de klimaatopgaven en energietransitie. 

SOCIAALECONOMISCHE PROBLEMATIEK
Vanwege onze geschiedenis van turfwinning en vervening is de sociaaleconomische problematiek relatief groot. Het 
gebruik van andere energiebronnen en nieuwe economische patronen leidden eind 18e, begin 19e eeuw tot een 
diepe maatschappelijke crisis en armoede. Dit werkt nog steeds door in delen van de regio. Het percentage 
anarchisten en communisten was groot. Daarom sloeg de boodschap van Domela Nieuwenhuis hier ook zo aan. De 
overheid reageerde met de bouw van kazernes en het (letterlijk) neerslaan van de onrust. De strijdbaarheid van onze 
inwoners komt voort uit het verzet tegen armoede en ongelijkheid. 

Er is sprake van overerfde armoede, maar ook van sterke gemeenschapszin en lotsverbondenheid. De inwoners in 
Zuidoost Friesland zijn gemiddeld lager opgeleid. Het aantal laagopgeleiden is 32%, terwijl dit in de rest van 
Friesland 30% is en in Nederland 28%. Ze hebben met gemiddeld € 27.100 een lager inkomen dan landelijk (€ 
29.400). Dit blijkt ook uit het soort werk dat in de grotere regionale kernen is te vinden: industrie- en fabriekswerk. De 
arbeidsdeelname is lager dan landelijk. Inwoners in Zuidoost Friesland roken iets minder dan landelijk, maar hebben 
wel iets meer overgewicht. Meer huishoudens dan landelijk ontvangen hulp uit de Jeugdwet, Participatiewet of Wmo. 
Daarentegen is het sociaal kapitaal groot, vooral in de kleinere kernen. Mensen zijn enorm betrokken bij elkaar als 
mienskip. Dat zie je terug in een rijk cultureel- en verenigingsleven, zoals het grote aantal iepenloftspullen 
(buitentheater). 

KRIMP, VERGRIJZING EN ONTGROENING
Zuidoost Friesland heeft te maken met bevolkingskrimp. In de periode 2019-2040 neemt de bevolking met gemiddeld 
1,9% af. In de grotere kernen is nog sprake van groei van 2,7%, maar vooral in de vele kleinere kernen neemt de 
bevolking af, variërend van 1,4% tot 3,5%. We hebben bovendien te maken met meer vergrijzing dan in de rest van 
Friesland en Nederland. In 2040 is hier 30,3% ouder dan 65 jaar en 16,5% ouder dan 75 jaar. Krimp, dubbele 
vergrijzing en ontgroening hebben tot gevolg dat voorzieningen -zoals winkels, scholen en huisartspraktijken- onder 
druk komen te staan, ontmoetingsplaatsen schaarser worden, de sociale cohesie daalt, er meer kans is op 
eenzaamheid, er meer behoefte ontstaat aan (mantel)zorg, woningbehoeften veranderen, de beroepsbevolking 
krimpt, enzovoort. Vooral in de kleine dorpen is er veel sociale cohesie en zelforganiserend vermogen. Wij noemen 
dat ‘mienskipskracht’. Dit biedt kansen, maar door krimp en vergrijzing komt deze kracht in gevaar. In de grotere 
regionale kernen is sociale cohesie minder vanzelfsprekend en de sociale problematiek groter. Vooral in de grotere 
regionale kernen bestaat het risico dat woonbuurten en voorzieningen verloederen en dat de economische betekenis 
sterk afneemt. 

AFNAME VOORZIENINGEN
De regionale samenhang en verbondenheid tussen de gemeenten in Zuidoost Friesland is groot. Zo hebben 
Heerenveen en Drachten een belangrijke regionale werkgelegenheidsfunctie voor de direct omliggende gemeenten 
en het landelijk gebied heeft weer een belangrijke woon- en recreatiefunctie. De kracht van de mienskip in de kleine 
dorpen en de eigenheid van de grotere regionale kernen vullen de dynamiek van Drachten en Heerenveen aan. 
Vanwege de krimp is het de uitdaging een goed evenwicht te behouden in de voorzieningen tussen de kleine en 
grotere dorpskernen en de stedelijke centra. Bereikbaarheid van die voorzieningen (winkels, zorg-, culturele- en 
sportvoorzieningen) is cruciaal. De gemiddelde afstand tot voorzieningen is nu al vaak groter dan in de rest van 
Nederland. Niet alle voorzieningen hoeven overal, maar samen hebben we wel alles nodig. 

KWALITEIT VAN HET LANDSCHAP ONDER DRUK
Het unieke landschap van Zuidoost Friesland is grotendeels door mensenhanden gevormd. Landbouw is de 
dynamische ruggengraat van het landschap in onze plattelandsregio en van oorsprong de motor van onze economie. 
De kwaliteit van het landschap levert een cruciale bijdrage aan de brede welvaart in Zuidoost Friesland. De 
landbouwsector staat voor grote uitdagingen. Actueel zijn de stikstofproblematiek, eiwittransitie, en het 
grondwaterpeil. De sector beweegt naar een toekomstbestendig bestaan dat in evenwicht is met de natuur. 
Biodiversiteit is hierbij een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het landschap. In de regio zijn veel PAS-
gebieden, die aandacht vragen. Ons landschap biedt goede kansen voor het versterken van de 
gastvrijheidseconomie. Het is divers en nodigt uit tot ontspannen en recreëren. In Nederland neemt het toerisme 
exponentieel toe. Friesland profiteert hiervan, maar in Zuidoost Friesland is op dit moment het aandeel banen in 
toerisme en recreatie slechts 4,8%. Dit is lager dan in de rest van Friesland (6,4%) en in Nederland (7,5%). We zien 
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mogelijkheden voor slimme groei (balans tussen de recreatiedruk en recreatiedraagkracht) die de brede welvaart 
ondersteunt. Toerisme is niet alleen een waardevol doel op zich, maar draagt door zijn economische potentie ook bij 
aan bredere maatschappelijke opgaven. Het heeft een verbindende functie tussen vitale kernen en een veerkrachtig 
landschap. 

KLIMAAT EN WATEROPGAVE
Water stroomt door onze regio en wordt maar beperkt vastgehouden. De hellende zandgronden (en beekdalen) zijn 
gevoelig voor verdroging en droogteschade. De veenweideproblematiek is actueel en complex en heeft daar ook 
invloed op. Water wegpompen voor landbouw zuigt grondwater aan uit de omliggende gebieden. De 
klimaatverandering versterkt de verdrogingsproblemen. Landbouw en natuur hebben water nodig. De 
landschappelijke kwaliteiten van onze regio staan door de bodemproblematiek zwaar onder druk. 

ENERGIETRANSITIE
Wij zijn een regio met een historie van turfwinning. Om niet meer afhankelijk te zijn van fossiele energiebronnen en 
om zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie, is investeren in energietransitie hard nodig. De energietransitie 
biedt onze regio kansen en kan verbindend werken in dorpen, bijvoorbeeld door het opzetten van 
energiecoöperaties en het opstellen van warmtetransitieplannen. De energietransitie legt beslag op ruimte. Ruimte 
hebben we, maar deze opgave kan ook de kwaliteit van de leefomgeving van onze inwoners en nadelig 
beïnvloeden. De opgave is juist de leefomgeving en het landschap te versterken, zoals ook recent bepleit door het 
Planbureau voor de Leefomgeving in het signalenrapport ‘Zorg voor Landschap’. Een uitdaging in onze 
plattelandsregio is de capaciteit van het energienet. Die is vaak onvoldoende om duurzaam opgewekte energie, door 
bijvoorbeeld zonneparken, op te nemen. 

MEERVOUDIGE PROBLEMATIEK
Onze mienskip, onze sociaaleconomische problematiek en ons unieke landschap is wat ons bindt in de regio 
Zuidoost Friesland. De brede welvaart wordt op vele aspecten bedreigd: sociaal, economisch en ecologisch. We 
hebben te maken met een meervoudige problematiek, die de draagkracht van onze regio te boven gaan. Deze Regio 
Deal sluit aan bij de vier prioriteiten van de NOVI: ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie, duurzaam 
economisch groeipotentieel, sterke en gezonde steden en regio’s en toekomstbestendige ontwikkeling van het 
landelijk gebied. En specifiek de ambitie om in gebieden met bevolkingsdaling de vitaliteit en leefbaarheid te 
versterken. Bij de ambities van LNV voor een vitaal platteland, divers landschap, duurzame landbouw, en 
biodiversiteit zoals benoemd in het realisatieplan ‘Waardevol en Verbonden’. En zoals benoemd in het IBP Vitaal 
Platteland: samenwerking op regionale schaal. Bij de Actieagenda Perspectief 2030 Bestemming Nederland van 
EZK en de doelstellingen van EZK uit het klimaat- en energieakkoord voor klimaatneutraal samenleven en schone, 
betrouwbare en betaalbare energie. Bij de ambities van VWZ zoals beschreven in het Programma Langer Thuis en 
de aandacht van BZK voor anticipeerregio’s krimp. Onze Regio Deal sluit aan bij de intenties van BZK om samen 
met de samenleving problemen op te lossen, voor een regio waarin iedereen meetelt en meedoet en het prettig 
leven is.
 
 

Doel en ambitie
In 2030 hebben we samen met de mienskip een toekomstbestendige regio gerealiseerd die vitaal en veerkrachtig is. 
Inwoners zijn trots op de leefbaarheid in Zuidoost Friesland en geven deze in 2030 een 8! De mienskip en ons 
landschap bieden de uitdagingen rond krimp, de sociale problematiek, de energietransitie en klimaatadaptatie het 
hoofd. Inwoners, agrariërs, bedrijven en toeristen koesteren het unieke landschap en dragen hun steentje bij aan de 
klimaatadaptatie. Het landschap draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. Mienskip en landschap dragen samen 
onlosmakelijk bij aan de brede welvaart. Economie is hierbij een verbindende factor. Onze ambitie: een regio met 
vitale kernen in een veerkrachtig landschap. 

In vitale kernen voelen inwoners zich gezond, zeker en ze hebben vertrouwen in de toekomst:
• er is een sterke sociale cohesie:
• er zijn in ieder dorp ontmoetingsplekken en de inrichting van de openbare ruimte, voorzieningen en woningen zijn 
leefbaar en bij de tijd:
• voorzieningen zijn bereikbaar:
• inwoners hebben passende banen en een besteedbaar inkomen op gemiddeld landelijk niveau:
• vitale kernen liggen in een veerkrachtig landschap.
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Een veerkrachtig landschap wordt verantwoord benut en niet uitgeput: 
• is divers, beleefbaar en toegankelijk: unieke kwaliteiten worden versterkt:
• heeft een goede bodemgezondheid, is waterrijk en biodivers:
• biedt ruimte aan toerisme en recreatie, duurzame landbouw, (lokale) energieproductie, en draagt bij aan klimaat- 
en wateropgaven:
• draagt bij aan het welzijn van onze inwoners en de vitaliteit van de kernen.

Investeren in de mienskip en het landschap zorgt voor perspectief, veerkracht en toekomstkracht!
 
 

Voorgestelde aanpak
VITALE KERNEN en VEERKRACHTIG LANDSCHAP zijn de pijlers in onze meervoudige programmatische aanpak. 
Beide pijlers zijn van invloed op elkaar en met elkaar verbonden. Door deze in samenhang op te pakken, behouden 
en versterken we de leefbaarheid in de dorpen en de brede welvaart in de regio. Partnerschap met het Rijk geeft 
hieraan een extra impuls door integrale koppelkansen te benutten en zaken meer in samenhang te realiseren. Het 
kan zaken versnellen, en maakt extra en innovatieve maatregelen mogelijk. We werken dit graag samen met het Rijk 
verder uit. 

De samenhang tussen de opgaven, ambitie en aanpak is uitgewerkt in een schema op 
www.opsterland.nl/regiodealzuidoost.

Beide pijlers voeren we samen met de mienskip uit: met onze inwoners, ondernemers, onderwijs, 
(natuur)verenigingen, en maatschappelijke partners. Hun initiatieven en projecten geven we zo veel mogelijk ruimte. 
Hoe dan? Met geld, kennis en aandacht! Ze kunnen een beroep doen op een regiofonds voor plannen die 
aantoonbaar een regionale meerwaarde hebben en meervoudig (samenhangend en integraal) bijdragen aan de 
ambities en opgaven. Daarnaast kunnen ze een beroep op ons doen voor kennis: wij zijn de faciliterende experts. Zo 
stimuleren we de mienskipskracht en ontstaan nieuwe vormen van samenwerken en kennisuitwisseling. Bij andere 
projecten nemen wij het initiatief vanuit onze verantwoordelijkheden. Dat doen we in nauw samenspel met de 
mienskip: de gebiedsexperts. Samen zoeken we naar maatwerkoplossingen. De specifieke situaties, problematiek 
en behoefte vormen de basis. Dit sluit aan bij de aanpak uit de NOVI: anders kijken, anders kiezen. Door samen te 
experimenteren, te leren en te delen, creëren we een sneeuwbaleffect door de hele regio en daarbuiten. 

Pijler VITALE KERNEN: 

1. STERKE REGIONALE KERNEN
• We behouden en versterken de positie van de grotere regionale kernen Wolvega, Gorredijk en Oosterwolde. Door 
een integrale aanpak van wonen, detailhandel, sport en cultuur. In Wolvega realiseren we samen met inwoners en 
ondernemers een compact en aantrekkelijk winkelgebied en een stevigere sociale samenhang. In Gorredijk 
vernieuwen we de sport- en andere voorzieningen, aansluitend op discussie in het dorp.
• Daarnaast vitaliseren we de stedelijke kernen Drachten en Heerenveen.
• In de kernen pakken we de sociaaleconomische problematiek en de fysieke leefomgeving integraal aan, zoals bij 
het succesvolle project ‘aandachtsgebieden (Vogelaarswijken) Oosterwolde en Noordwolde’. 
• Door de aanleg van parkeervoorzieningen en directe, comfortabele, snelle en aantrekkelijke regionale 
fietsverbindingen blijven voorzieningen bereikbaar. We creëren op cruciale punten overstappunten op het 
openbaarvervoer.

2. LEVENDIGE KLEINE(RE) KERNEN
• Met een regiofonds stimuleren en ondersteunen we initiatieven die het zelforganiserend vermogen, de sociale 
cohesie en leefbaarheid in de dorpen vergroten. Denk hierbij aan het realiseren van dorpsenergiecoöperaties, 
zelfbeheer van sportaccommodaties of dorpshuizen, alternatieven op het gebied van zorg (zoals indicatievrije 
dagvoorzieningen) en het verbeteren van de fysieke leefomgeving en het omliggende landschap. 
• In minimaal 20 kleine(re) kernen faciliteren en ondersteunen we bij het creëren van ontmoetingsplekken. Dat 
kunnen combinaties van scholen, kindcentra, sport, zorg of cultuur in multifunctionele accommodaties zijn of op 
kleinere schaal dorpspleinen, gezamenlijke moestuinen en huiskamers. Hierbij speelt de eigenheid van het dorp een 
grote rol. 
• Iedereen moet actief onderdeel kunnen uitmaken van de energietransitie en daarvan kunnen profiteren. We voeren 
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minimaal twee pilots uit waarbij we duurzame energie opwekken en de opbrengsten terugvloeien naar de lokale 
bevolking. En we realiseren een woonlasten neutrale aanpak voor mensen met een smalle beurs bij het 
verduurzamen van hun woningen. Inwoners en ondernemers kunnen voorlichting en advies krijgen bij het Regionaal 
energieloket. 

3. WELZIJN VAN ONZE INWONERS
• We onderzoeken samen met Healthy Aging Network Northern Netherlands hoe we van de regio een Blue Zone 
kunnen maken, waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven. Dit sluit aan bij de ketensamenwerking ouderen 
in Friesland. 
• We ontwikkelen een proeftuin met nieuwe technologieën voor zorg op afstand (domotica) en we stimuleren 
ouderen hun woning geschikt te maken om er langer te kunnen blijven wonen. 
• We experimenteren met het clusteren van scholen met een regionale functie voor speciaal (basis)onderwijs. Een 
nieuw inhoudelijk concept voor onderwijs aan kinderen met complexe problematieken en aandoeningen wordt 
bijvoorbeeld gerealiseerd in Drachten. 
• We richten Skill Labs op: een fysieke plek voor onderwijs, onderzoek en demo. We bieden hiermee Hightech- en 
Midtech-bedrijven kennis, netwerken en testlocaties. Hierbij werken o.a. Philips, Rijksuniversiteit Groningen, 
Hanzehoge Hogeschool, NHL Stenden en Friese poort samen met gemeenten. 

Pijler VEERKRACHTIG LANDSCHAP 

1. GEBIEDSONTWIKKELING BEEKDALEN
• In de drie beekdalen Linde, Tjonger en Koningsdiep wordt het Natuur Netwerk Nederland versterkt, evenals in de 
omgeving van De Leijen en tussen Drachten en de Veenhoop. Deze gebiedsontwikkelingen krijgen een extra impuls. 
In overleg met de gebiedscommissies krijgen natuur en water meer ruimte en worden de beekdalen hersteld en 
klimaatbestendiger. Dit in combinatie met recreatie. 
• We realiseren extra hectares natuur, brengen het natuurlijk meanderen van de beekdalen terug, vergroten de 
biodiversiteit, realiseren recreatieve verbindingen en stemmen het waterpeil af met agrariërs. 

2. EEN ROBUUST WATERSYSTEEM
• We voeren drie proeven uit voor een robuust watersysteem om water vast te houden in gebieden met 
droogteproblematiek. De hoge zandgronden van Oranjewoud, Bakkeveen en Appelscha leveren ons waardevolle 
praktijkkennis voor vergelijkbare gebieden. Onze partners hierbij zijn bewoners, agrariërs, en organisaties zoals 
Staatsbosbeheer.
• Waar mogelijk zetten we bestaande polders om naar boezemberging, zoals in de Tepespolder en de Hegewarren. 
Dit levert ook een bijdrage aan het oplossen van de stikstofproblematiek. We gaan voor slimme combinaties bij 
waterberging, natuur en recreatie. Zoals het recreatieproject de Oostelijke Poort Friese Meren bij Oudega en 
Drachten. 

3. GOEDE BODEMGESTELDHEID, WATERKWALITEIT EN DE BIODIVERSITEIT
• Door verbindingen te maken tussen natuur, recreatie, wateropgaven en landbouw vergroten we de biodiversiteit. 
We realiseren 40 kilometer natuurvriendelijke oevers die zorgen voor meer waterkwaliteit en biodiversiteit. We 
leggen fietspaden en wandelpaden aan die ook bijdragen aan de vitaliteit en leefbaarheid van de dorpen en aan de 
gezondheid en het welzijn van de inwoners.
• We ondersteunen gebiedscoöperaties met diverse belanghebbenden om samen met agrariërs de 
bodemgesteldheid te verbeteren en meer biodiversiteit te realiseren. Hierbij werken we samen met de agrarische 
natuurverenigingen Noardlike Fryske Wâlden, Gagelvenne en Elan, en met het Biosintrum in Oosterwolde: een 
samenwerking tussen (beroeps)onderwijs, ondernemers en overheden. We ontwikkelen met betrokkenen 
verdienmodellen voor duurzame, economisch renderende klimaatbestendige landbouw. 

4. DUURZAME LOKALE ENERGIE
• We stimuleren en ondersteunen de mienskip bij het creëren van dorpsenergiecoöperaties. Zonneparken of andere 
vormen van lokale duurzame energieopwekking worden landschappelijk zorgvuldig ingepast. We gaan aan de slag 
met aquathermie, dat ook goed is voor de waterkwaliteit en biodiversiteit. Bij geothermie waken we voor schade aan 
de bodemgesteldheid. 
• Het bestaande energienet heeft onvoldoende opnamecapaciteit. We zoeken naar alternatieven zoals 
waterstofhubs. We realiseren op de locatie van de NAM Ureterp en Ecomunitypark in Oosterwolde twee 
voorbeeldprojecten waar samen met onderwijs, ondernemers en Liander duurzaam opgewekte energie omgezet 
wordt naar waterstof. 
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5. HET GASTVRIJE ‘ANDERE FRIESLAND’
• We zijn het ‘andere Friesland’ dat het Friese Merengebied en het Drents-Friese Wold verbindt. We intensiveren de 
regiomarketing samen met Merk Fryslân en stichting Regiomarketing Fryslân voor meer naamsbekendheid en 
bezoekers. 
• We realiseren een kwalitatief en onderscheidend recreatief aanbod. We verknopen het waternetwerk en 
fietsnetwerk als vervolg op het succesvolle regionale Ervaar- en Turf project. We realiseren aantrekkelijke 
toeristische op- of overstappunten. We maken het netwerk van men-, ruiter en ATB-routes sluitend. We 
moderniseren verblijfsaccomodaties. 
• Samen met Merk Fryslân, stichting Regiomarketing Zuidoost Fryslân, Toeristisch netwerk de Friese Wouden, en 
toeristische ondernemers en ondernemende bewoners stellen we een regionaal toeristische ontwikkelstrategie op 
zoals de Raad voor de Leefomgeving adviseert in de publicatie ‘waardevol toerisme-onze leefomgeving verdient het’.
 
 

Doelgroep
Onze belangrijkste doelgroep? De mienskip. Iedereen die in onze regio woont, werkt en recreëert moet straks het 
verschil merken. Daarom is SAMEN in onze aanpak het sleutelwoord. Deze aanvraag is mede geïnspireerd door 
projecten en ideeën uit onze mienskip. We werken bij de aanpak en het uitvoeren van de Regio Deal nadrukkelijk 
samen met de mienskip en willen de mienskipskracht in onze regio benutten en versterken.
 
 

Inzet
We vragen het Rijk om kennis en expertise in te brengen op het gebied van bevolkingsdaling, transitie Sociaal 
Domein, landschap, duurzame landbouw, toerisme en recreatie, energietransitie en klimaatadaptatie. Wij brengen 
onze kennis en expertise in. De geschetste meervoudige problematiek is voor ons niet nieuw. We investeren daarop 
al langer. Ook de komende jaren vraagt het veel inzet vanuit de regio. We bundelen onze krachten. Door gebruik te 
maken van elkaars kennis en kunde kunnen we van elkaar leren hoe in een plattelandsregio om te gaan met 
landelijke opgaven en hoe het zelforganiserende vermogen van de mienskip en de kracht van het landschap hieraan 
positief kunnen bijdragen. We bieden ons aan als proeftuin voor de vertaling van de landelijke monitors op de brede 
welvaart naar de regionale schaal, met het Fries Sociaal Planbureau als kennismakelaar. 

AFSTEMMING MET ANDERE REGIO DEALS
We zoeken wanneer nodig nadrukkelijk de afstemming met de Regio Deal natuurinclusieve landbouw Noord-
Nederland van 2019. Die zet in op een vitaal platteland met een gezonde agrarische sector. De voorbeeldprojecten 
natuurinclusieve landbouw Groote Veenpolder, en natuurinclusieve boeren in veenweidegebied Aldeboarn – De 
Deelen liggen in Zuidoost Friesland. We weten dat er vanuit het InnovatiePact Fryslân een voorstel wordt gedaan 
voor een Regio Deal 2020 innovatief, ondernemend en duurzaam Friesland, waarin ook campussen worden 
benoemd die in onze regio liggen. Die Regio Deal is niet overlappend met de onze.
 
 

Financiering

(de 5 gemeenten, provincie en wetterskip elk een 
gelijkwaardig deel van afgerond € 3,6 miljoen)

€ 25.000.000

Totale bijdrage uit de regio € 25.000.000

Gevraagde bijdrage Rijk € 25.000.000

Totaal voorgestelde Regio Deal € 50.000.000
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Doelmatige besteding
Vanuit de regio investeren wij fors in de leefbaarheid en de aanpak van de grote opgaven en verwachten de 
komende vier jaren (2020 tot en met 2023) circa € 50 - € 80 miljoen te investeren in de ambities van deze Regio 
Deal. De daadwerkelijk kosten om de opgaven aan te pakken zijn veel hoger. Wij vragen van het Rijk een financiële 
bijdrage uit de Regio Envelop van € 25 miljoen. De vijf gemeenten, provincie en wetterskip dragen elk een 
gelijkwaardig deel (afgerond € 3,6 miljoen) bij aan de cofinanciering van deze € 25 miljoen. De voorgestelde € 50 
miljoen voor deze Regio Deal splitsen we als volgt uit over de pijlers en thema’s. 

VITALE KERNEN 
1. sterke regionale kernen € 16 miljoen
2. levendige kleine kernen € 5 miljoen
3. welzijn € 4 miljoen
Totaal vitale kernen € 25 miljoen

VEERKRACHTIG LANDSCHAP 
1. gebiedsontwikkeling beekdalen € 4 miljoen
2. robuust watersysteem € 3 miljoen
3. bodem, waterkwaliteit en biodiversiteit € 6 miljoen
4. duurzame lokale energie € 4 miljoen
5. gastvrij zuidoost € 8 miljoen
Totaal veerkrachtig landschap € 25 miljoen

We gaan uit van een verdeling van circa 50-50 van deze rijksbijdrage over beide pijlers vitale kernen en veerkrachtig 
landschap. Binnen de pijler veerkrachtig landschap gaan we uit van een 50-50 verdeling tussen het versterken van 
het landschap en het verantwoord benutten ervan. 

We staan voor de grote opgave om de regio leefbaar te houden, onze kernen vitaal en ons unieke landschap 
veerkrachtig. De bijdrage van het Rijk is nodig om gezamenlijk een stap vooruit te zetten in plaats van in een 
neerwaartse spiraal terecht te komen. We verwachten dat onze Regio Deal een vliegwieleffect heeft op 
investeringen in Zuidoost Friesland door het MKB, detailhandel, landbouw en toerisme en recreatie. 

De hiervoor beschreven aanpak in pijlers en thema’s geeft een beeld van wat we met deze Regio Deal en de 
bijdrage van het Rijk gaan doen. De bijdrage van het Rijk zorgt voor een impuls en versnelling van de aanpak. Het is 
nadrukkelijk nog geen dichtgetimmerd programma. Een verdere prioritering naar concrete projecten werken wij nu 
verder uit in voorbereiding op de uitnodiging van het Rijk voor het sluiten van een Regio Deal. De definitieve keuzes 
voor het Regio Deal programma maken wij graag in samenspraak met Rijk.
 
 

Structureel karakter
In Zuidoost Friesland hebben we een goede traditie in samenwerken bij regionale opgaven. Dat zullen we in de 
toekomst blijven doen. Een Regio Deal geeft een impuls aan het vervolg van onze samenwerking op de korte 
termijn. Ook na een Regio Deal blijven we investeren in onze doorlopende ambities voor vitale kernen en een 
veerkrachtig landschap: voor een leefbare plattelandsregio. Vanuit de bestaande projecten en programma’s en 
aanvullend uit nationale en Europese programma’s.
 
 

Governance
REGIONALE SAMENWERKING
De afgelopen vijf jaren hebben we -op initiatief van de provincie- regionaal samengewerkt aan het uitvoeren van de 
Streekagenda Zuidoost Friesland en daarvoor aan het programma Plattelandsprojecten. Daarnaast werken we in 
verschillende samenstellingen aan projecten en programma’s. De Streekagenda Zuidoost Friesland eindigt dit jaar. 
We hebben naar elkaar de intentie uitgesproken dat we regionaal blijven samenwerken, met de inhoud van deze 
aanvraag als focus. Het initiatief ligt nu meer bij de gemeenten. We zetten een nieuwe stap en werken samen als 
gelijkwaardige partners: gemeenten, provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. Een Regio Deal biedt een goede 
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impuls aan het verder versterken van deze publieke samenwerking en aan die met de mienskip. We merken het 
positieve effect van een Regio Deal op de samenwerking al bij het opstellen van deze aanvraag. 

ORGANISATIE
De organisatiestructuur houden we, zoals we gewend zijn, klein en simpel. Voor de Regio Deal wordt één van de 
gemeenten penvoerder en deze stelt een bankrekening beschikbaar. We zijn samen eindverantwoordelijk. We 
bepalen als regio in een Programmabestuur Regio Deal, in overleg met het Rijk, welke projecten we gaan uitvoeren. 
Dit Programmabestuur is verantwoordelijk voor de programmasturing, monitort en rapporteert aan alle betrokken 
organisaties over de voortgang. De partners voeren de projecten zelf uit en zijn daar financieel verantwoordelijk voor. 
Ambtelijk is er een Programmateam Regio Deal dat de uitvoering op programmaniveau coördineert en zorgt voor de 
beleidsmatige verantwoording. Dit gebeurt onder aansturing van een gezamenlijke (fulltime) procesmanager Regio 
Deal. Deze faciliteert het proces, is aanjager van de uitvoering van het Regio Deal programma en bewaakt de 
samenhang en integraliteit. We leggen dit vast in regionale afspraken. 

We hebben voldoende organisatorisch vermogen en kunnen deze Regio Deal snel tot uitvoering brengen. In de 
huidige kabinetsperiode (in 2020 en 2021) voeren we regionale quick wins uit en starten we met de grotere regionale 
projecten. In deze periode wordt ook het geld gelabeld aan projecten. De grotere regionale projecten hebben qua 
uitvoering vaak een langere doorlooptijd. We gaan daarom voor de uitvoering uit van een looptijd van vier jaar: van 
2020 tot en met 2023. 

INTENTIES
Met een intentieverklaring hebben we als regionale partners aan elkaar bevestigd dat we samen deze Regio Deal 
willen uitvoeren en daarvoor de mensen en middelen beschikbaar stellen. Deze is te vinden op 
www.opsterland.nl/regiodealzuidoost. 

VAN AANVRAAG NAAR REGIODEAL
De periode tussen een uitnodiging van het Rijk in het voorjaar 2020 om een Regio Deal uit te werken en het 
daadwerkelijk sluiten van een Regio Deal voor de zomer 2020 is kort. Wij zijn ons daarvan bewust. We spannen ons 
in, vooruitlopend op een uitnodiging, om in de komende periode al een aantal praktische zaken verder uit te werken 
zodat we dat proces en de bijbehorende besluitvorming zo soepel en vlot mogelijk kunnen doorlopen.

 



Regionale Samenwerking regio Friese Waddeneilanden 

 

Context 

Via streek-/ gebiedsdsagenda’s werken we sinds 2013 samen met Friese eilandgemeenten en 

Wetterskip. Na 2020 loopt deze werkwijze af. In het Bestuursakkoord “lok op 1” wordt onder 

resultaat 58 gerefereerd aan een startnotitie mits gemeenten en Wetterskip positief zijn over de 

samenwerking. De partners van de regio Waddeneilanden zijn positief over een vervolg van de 

samenwerking. In de Stuurgroep Streekagenda Friese Waddeneilanden wordt langere tijd gesproken 

over het bestendigen van de samenwerking. In deze memo een overzicht van de documenten over 

de samenwerking en de besluiten die de Stuurgroep al heeft genomen.   

 

Opgavennotitie Friese Waddeneilanden 

In de vergadering van 29 november 2018 heeft de Stuurgroep Streekagenda Friese Waddeneilanden 
besloten om een vervolg te geven aan de jarenlange bestuurlijke en ambtelijke samenwerking. 
Uiteraard is de Provincie hierin een heel belangrijke partner, zeker voor de kleine eilandgemeenten. 
Met het oog op de komende verkiezingen heeft de Stuurgroep opdracht gegeven om een notitie op 
te stellen over de opgaven voor de komende jaren en een Streefbeeld voor 2030. Deze notitie is 
vastgesteld en in briefvorm aangeboden aan de informateur van de Provinsje en de formateur van 
Wetterskip Fryslân. Naast de inhoud ziet de Stuurgroep ook kansen op samenwerking rond grote 
projecten: 
 
De Stuurgroep ziet kansen om daarbij op proces- en projectniveau eerder en intensiever te gaan 
samenwerken. Wetterskip Fryslân en de Provincie Fryslân kunnen specialismen leveren die die de 
gemeentelijke organisaties ontberen.  Door bestuurlijke en ambtelijke samenwerking willen we de 
komende jaren resultaten boeken op de grote dossiers. Dat kan door bestuurlijk en ambtelijk op te 
trekken richting de Rijkspartners en een gezamenlijke focus op Europese middelen.    
 
 
Bevestiging wens regionale samenwerking Friese Waddeneilanden 

In de vergadering van 17 oktober jl. was de regionale samenwerking opnieuw bespreekpunt in de 

Stuurgroep Streekagenda Friese Waddeneilanden. De betrokken wethouders hebben opnieuw de 

sterke wens voor samenwerking uitgesproken en de heer de Winter heeft namens het Dagelijks 

Bestuur van het Wetterskip aangegeven dat zij graag partner willen blijven in die samenwerking. In 

de vergadering is afgesproken dat de leden dat namens hun bestuur zouden bevestigen door in te 

stemmen met de volgende tekst die is voorgelegd aan de portefeuillehouders.  

  

• In lijn met de gestuurde brief aan Provinsje en Wetterskip de bestuurlijke samenwerking in de 
regio Waddeneilanden in de periode 2020- 2023 voort te zetten.  

• Verkennen welke wensen er liggen bij de betrokken partners rond het delen van 
deskundigheid 

• Bovenstaande te gebruiken als inbreng van de Regio Waddeneilanden voor de provinciale 
startnotitie over regionale samenwerking 

 



Met mails van de betrokken bestuurders is de tekst bevestigd en in een korte vergadering van de 

Stuurgroep op 14 november jl. is ook weer ter sprake geweest. De meerwaarde van de regionale 

samenwerking is tevens geagendeerd in het overleg van gedeputeerde Fokkens met het Dagelijks 

Bestuur (DB) van de Waddeneilanden op 31 oktober jl. Ook daar is de wens voor continuering van de 

samenwerking ingebracht door de burgemeesters van de Friese eilanden.  

De wethouders van de vier gemeenten hebben in dit traject overigens meermalen hun steun voor de 

insteek en werkwijze van het Iepen Mienskipsfûns (IMF) uitgesproken. De bestuurders zitten namens 

hun College in de adviescommissie; op de eilanden noemen we dat het Gebiedsplatform.  

 

Vervolg Regiodeal Waddeneilanden 

Op 28 november 2019 heeft de Gemeenschappelijke Regeling een aanvraag bij LNV ingediend voor 

een Regiodeal voor de vijf Waddeneilanden ingediend. De aanvraag is gericht op vier thema’s 

namelijk: 

• Flexibele woningbouw 

• Zorg, onderwijs en voorzieningen 

• Slimme mobiliteit 

• Circulaire Economie 

In februari dit jaar werd duidelijk dat de aanvraag niet wordt toegekend. Het Dagelijks Bestuur van 

de GR onderzoekt thans samen met beide provincies welke mogelijkheden er zijn om – wellicht met 

ander ambitie en tempo – de doelen voor deze thema’s gerealiseerd kunnen worden. In de 

verkenning worden de onderwerpen energiestrategie en bereikbaarheid (havens/infra) ook worden  

meegenomen. Al deze thema’s dragen zeker bij aan Provinciale Opgaven.  

 

Samenwerking rond projecten 

De vier Friese Waddeneilanden hebben kleine organisaties met weinig expertise en ervaring om 

grote projecten uit te voeren. De colleges van de eilanden hebben in de brief aan de (in)formateur 

van Provincie en Wetterskip gevraagd om afspraken te maken over intensievere samenwerking. In 

het  bestuursprogramma “Gewenst Peil” van het Wetterskip wordt de samenwerking met andere 

Friese overheden nadrukkelijk gezocht. In het bestuursakkoord van de Provincie komt een beoogde 

samenwerking terug in resultaat 60. Voorbeelden waarin de samenwerking al is gezocht zijn de 

ontwikkeling van het havenfront Terschelling, de dijkverzwaring Vlieland (rol voor WSF), en de 

busremise Schiermonnikoog. Nu nog ad hoc, maar dat kan ook meer gestructureerd.  

 

Resumé: 

De partners van de huidige regionale samenwerking Friese Waddeneilanden zijn zeer positief over 

een vervolg van de huidige samenwerking en daar waar mogelijk graag er een schepje bovenop! 
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1. Inleiding 
 
 
Aanleiding 
 
Zuidwest-Fryslân. Een veelzijdig en dynamisch gebied met veel kwaliteiten die kenmerkend zijn 
voor de beleving en de waardering van het Friese. Met een open blik naar zijn omgeving en de 
vraagstukken die lokaal, regionaal en mondiaal de aandacht vragen.    
 
Zuidwest-Fryslân. Een samenhangend gebied waar op bestuurlijk gebied de gemeenten Súdwest-
Fryslân en De Fryske Marren, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân elkaar goed weten te 
vinden. Er is een eenvoudige interbestuurlijke structuur, waar kort op elkaar kan worden 
samengewerkt. 
 
Door een gezamenlijke bestuurlijke inzet willen we kansen en mogelijkheden optimaal benutten. 
 
Begin 2019 zijn binnen de samenwerking vijf opgaven benoemd. Hier wordt een verdere samen-
werking gezocht. Het gaat om opgaven waarvoor de meerwaarde van gebiedsgerichte samenwerking 
deels al succesvol is gebleken. Het geeft vertrouwen in verder te behalen resultaten. 
 
We sluiten hiermee aan bij de gedachte om binnen Fryslân de bestuurlijke samenwerking een 
vervolg te geven binnen de huidige gebiedsindeling van de provinciale Streekagenda-opzet.  
 

Achtergrond 
 
Ligging en betekenis 
Zuidwest-Fryslân is een deel van Fryslân dat zich in landschappelijke zin kenmerkt door een open-
heid met water, landbouw, natuur en toerisme langs de IJsselmeerkust en het daarachter gelegen 
merengebied. Met aan de zuidrand ook het stuwwallenlandschap van Gaasterland met bosgebied. 
Het is een plezierig en aantrekkelijk woon- en leefgebied met steden, grotere centrumkernen en 
dorpen en gehuchten.  
 
Langs de goed bereikbare verbindingsas over de weg (A6/A7) bevindt zich het zwaartepunt qua 
wonen en werken. Sneek heeft daarbij de positie als regionale centrumkern. Joure heeft als 
hoofdplaats van De Fryske Marren een gunstige ligging op het snijpunt van A6 en A7. Bolsward en 
Lemmer gelden resp. vanuit het westen en het zuidwesten als entree van Fryslân. De afgelopen 
jaren is de Friese IJsselmeerkust nadrukkelijker als samenhangende opgaaf in beeld gekomen. De 
diverse opgaven voor het gehele IJsselmeergebied spelen daarbij een rol. Er is ook financiële ruimte 
om tot investeringen te komen. 
 
Op het gebied van Brede Welvaart scoort Zuidwest-Fryslân op nationaal niveau opvallend hoog. Het 
fijnmazige netwerk van een groot aantal dorpen en kernen is daar ongetwijfeld debet aan. Het 
begrip Mienskip heeft hier een vertrouwde klank. De eigen identiteit en verscheidenheid zijn een 
groot goed. Het zorgt soms ook voor het tegen beter weten in instandhouden van voorzieningen. 
Met een clustering van voorzieningen is het vergroten van draagvlak mogelijk, maar het vraagt ook 
een zorgvuldige aanpak. 
 
Het gebied ziet zich in het licht van diverse veranderingen op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, 
energie, landbouw, technologie en sociale ontwikkelingen voor diverse complexe opgaven geplaatst. 
Zuidwest-Fryslân kan op meerdere onderwerpen prominent meedoen in de gedachtenvorming, het 
maken van keuzes en daarvoor ook een proeftuin of experimenteergebied zijn.  
 
Veranderende rol overheid 
We zien diverse veranderingen op het gebied van de rol van de overheid. Het wordt steeds 
nadrukkelijker van belang om als één overheid samen te werken aan vraagstukken, ook samen met 
de samenleving. In toenemende mate wordt de overheid als één overheid gezien. Er is behoefte om 
bij initiatieven vanuit de samenleving samen dat ene gezicht van de overheid te zijn. Daarbij komen 
opgaven meer centraal te staan en is de aanpak meer gebiedsgericht. Met meer samenwerking 
tussen overheden kan ook permanent en adaptief (op maat) aan opgaven worden gewerkt. 
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Doel 
We willen met de betrokken overheidspartijen met de Regiosamenwerking Zuidwest-Fryslân het 
volgende bereiken: 

• We willen ons onderscheidend positioneren op basis van specifieke kwaliteiten, waardoor 
we beter uit kunnen leggen waar we goed in zijn en waar de kansen van het gebied liggen. 

• We willen gezamenlijk opgaven en projecten oppakken en samen met elkaar optrekken, zo 
mogelijk ook organisatorisch en financieel 

• We willen met nieuwe voorstellen de interbestuurlijke regionale samenwerking verder 
gestalte te geven 

• We willen bij initiatieven vanuit de samenleving samen meer dat een gezicht van de 
overheid te zijn, waarbij we elkaars kwaliteiten en elkaars belangen aanvullen. 

 
De ambitie sluit aan bij de gedachte om de provinciale steekagenda-aanpak binnen de huidige regio-
indeling voort te zetten. 
 
We willen binnen de agendavorming toewerken naar de uitvoering van concrete projecten. 
 

Leeswijzer 
 
We brengen in dit document eerst de onderscheidende positionering van Zuidwest-Fryslân in beeld 
(Hoofdstuk 2), met daarna uitleg van een aantal beleidsconcepten die in beeld zijn om balans in 
ontwikkelingen aan te brengen (Hoofdstuk 3). Vervolgens duiden we de vijf opgaven die eerder 
vanuit de gebiedsaanpak zijn benoemd. Ze worden toegelicht. Er worden per opgaaf een aantal 
speerpunten voor samenwerking benoemd (Hoofdstuk 4). 
 
Daarna volgen nog aspecten van instrumentele aard: de consequenties van de veranderende rol van 
de overheid (Hoofdstuk 5), de organisatorische aanpak van de samenwerking (Hoofdstuk 6) en de 
financiële aanpak (Hoofdstuk 7). Ter aanvulling zijn nog enkele bijlagen toegevoegd. 
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2. Onderscheidend gebiedsgericht positioneren 
 
 
Verschillende perspectieven 
Bij keuzes rond vraagstukken is het steeds nodig om te kijken naar de diverse perspectieven die er 
zijn om opgaven te realiseren. Lokale en mondiale vraagstukken lopen constant door elkaar heen en 
roepen over en weer krachten op, die zowel kunnen botsen als verbinden. Er ligt een belangrijke rol 
voor de overheden om vraagstukken te duiden, discussies 
te stroomlijnen en waar nodig ook veranderingen aan te 
jagen. Een interbestuurlijke verbinding op 
lokaal/regionaal niveau kan dit ondersteunen. De 
Rijksoverheid roemt in dit opzicht “de Friese aanpak”.  
 

De kracht van het Friese 
We hechten grote waarde aan de positionering van 
Zuidwest-Fryslân binnen het specifiek Fries perspectief. 
Op velerlei terrein is Fryslân zich bewust van een 
gebiedseigen aanpak vanuit een eigen identiteit en 
traditie in taal, cultuur en gemeenschapszin. Het geeft 
een eigen dynamiek en kracht. Het meerkernige karakter 
van de vier grotere Friese steden, waaronder Sneek, maar 
ook de aanvullende meerkernigheid en de daarmee 
samenhangende spreiding van invloed en voorzieningen, speelt hierbij een rol. 
 
We hebben gezien hoe een evenement zoals Leeuwarden Fryslân 2018 in culturele zin de kracht van 
het Friese heeft kunnen belicht en uitgedragen. Het heeft voor een vernieuwd elan en 
zelfbewustzijn gezorgd.  
 
In Zuidwest-Fryslân draagt het landschap en de activiteiten wellicht nog meer dan in andere ge-
bieden van Fryslân bij aan het beeld dat mensen hebben over Fryslân. Waarbij valt te denken aan 
de weidsheid, de oude cultuur met stadjes langs de eerdere Zuiderzeekust en rondom de Friese 
meren, de watersport, de samenhang tussen landbouw en natuur, de eigen taal en de gemeen-
schapszin.  
 

Positionering regioaanpak Noord-Nederland 
Binnen een zich opschalend perspectief vindt in nationaal verband een toenemende duiding binnen 
een Noord-Nederlandse invalshoek plaats. Voor Zuidwest-Fryslân geldt daarbij als specifieke 
omstandigheid dat er ook een belangrijke aanvullende wisselwerking is met het IJsselmeergebied, 
waardoor ook een samenhang met aanliggende provincies zoals Noord-Holland en Flevoland relevant 
zijn en in belang gaan toenemen. 
 
Het formuleren van een meer gebiedseigen Zuidwest-Fryslân 
regio-specifieke focus roept vragen op zoals: wat is de waarde 
van het gebied?, waar liggen de kansen?, waar kan een gebied 
het verschil maken? Hoe kan hier binnen de daarbij te benoe-
men kwaliteiten ook een balans worden gevonden tussen het 
sociale (people), het ecologische (planet) en het economische 
(profit)? Met daarbij ook de gedachte dat voor ieder schaal-
niveau geldt: zelf doen wat kan, samen doen waar nodig. 
 
De aanpak om gezamenlijk focus aan te brengen sluit aan bij de 
werkwijze om vraagstukken meer interbestuurlijk op te pakken. 
Een voorbeeld hiervan is het Interbestuurlijk Programma (IBP), 
zoals dat op nationaal niveau met bestuurlijke partners (Rijk, 
provincies, waterschappen, gemeenten) is afgesproken (in 
2018). We zien de noodzaak van meer interbestuurlijke samen-
werking, tevens meer indringend, op diverse terreinen aan de 
orde komen, zoals bij klimaat, energie en landbouw.  



 

 
 

3. Balans in ontwikkelingen 
 
 

Invalshoeken voor de zoektocht naar balans in aanpak 
De gebiedsgerichte positionering van het gebied roept de vraag op hoe balans in plan- en visievor-
ming te realiseren is. Binnen deze zoektocht kiezen de verschillende overheidspartners meerdere 
invalshoeken. Naast elkaar kunnen ze elkaar aanvullen en beïnvloeden. We lichten een aantal 
concepten toe, die ondertussen brede ingang hebben gevonden.  
 

Conceptmatige invalshoeken 
 
People/planet/profit 
Een veelgebruikt concept vormt de indeling in people/planet/-
profit (sociaal/ecologisch/economisch). Met vaak daarbij de 
gedachtengang dat een te grote focus op profit ten koste gaat 
van people en planet. Het snijpunt van de drie onderdelen wordt 
gezien als een focuspunt om tot duurzame oplossingen te komen. 
 
In het Ambitiedocument “Het Friese IJsselmeerkustgebied” (zie 
Hoofdstuk 4) wordt nadrukkelijk een relatie gelegd met dit 
concept.  
 
Brede welvaart 
In het recente provinciale bestuursakkoord (Geluk op 1) is de aanpak Brede welvaart nadrukkelijk 
gekozen als leidend concept. Landelijk wordt ieder jaar een rapportage opgesteld met daarin een  
score op brede welvaart. Fryslânbreed maar zeker ook in Zuidwest-Fryslân is de score hoog. De be-
oordeling vindt plaats op basis van een set van aandachtsgebieden/onderdelen. Hiermee wordt 
welvaart niet alleen binnen een economische context beoordeeld. In het provinciale bestuurs-
akkoord zijn hierbij de volgende onderdelen aangegeven en van een icoon voorzien:   
 

 
 
Sustainable development goals 
We zien in diverse beleidsstukken steeds vaker een verwijzing naar de 17 Sustainable Development 
Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De Verenigde Naties (VN) heeft deze doelen opgesteld 
met als doel de wereld tot "een betere plek te maken in 2030". De focus ligt op het terugdringen 
van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Súdwest-Fryslân heeft in de Kadernota 2020 (juni 
2029) een eerste aanzet gegeven om een focus van ambities mede met een deel van de 17 doelen te 
duiden. 
 

  
 

Consequenties verschillende invalshoeken 
In het ambitiedocument maken we (nog) niet een hele specifieke aanscherping van ambities op 
basis van de hiervoor genoemde concepten. Wel verwachten we dat bij de verdere invulling van de 
diverse opgaven een steeds nadrukkelijker verband ontstaat met deze concepten. Zoals vermeld is 
dat al gebeurd in het Ambitiedocument “Het Friese IJsselmeerkustgebied”. Ook een concept als 
Ruimtelijke Kwaliteit blijft nadrukkelijk een rol spelen bij planvorming.  



 

 
 

4. Vijf opgaven 
 
 

Gezamenlijke aanpak vijf opgaven 

Binnen de samenwerking Zuidwest-Fryslân is voor een gezamenlijke inzet gekozen binnen de trits 
ambities, vraagstukken, opgaven. De ambities beslaan een langer tijdsperiode dan 4-5 jaar, soms 
zelf 10-20 jaar. Voor de opgaven kiezen we binnen de bestaande samenwerking voor een passende 
inzet om ook daadwerkelijk tot resultaten te komen. We gaan door met de al bestaande 
samenwerking en zien ook de noodzaak om op onderdelen tot een intensivering van samenwerking 
te komen. Uiteraard behouden alle overheidspartners daarbij hun eigen taken en bevoegdheden die 
hen van rechtswege zijn toebedeeld. Waar nodig zoeken we creatief naar nieuwe mogelijkheden 
van samenwerking. 
 
Vijf opgaven 
De inzet is gericht op de volgende opgaven:  

• Friese IJsselmeerkust 

• Stedelijke Zone 

• Vitale Kernen 

• Natuurinclusief Platteland 

• Duurzame Ontwikkeling 
 
Iedere opgaaf biedt de mogelijkheid om op regioniveau tot 
een onderscheidende positionering te komen. 
 
De invulling van de opgaven gebeurt tegen de achtergrond 
van de diverse ambities en opgaven die door de afzonder-
lijke overheden zijn opgesteld en onderbouwd. In dit 
ambitiedocument brengen we deze ambities globaal (en 
niet uitputtend) samen binnen de benoemde opgaven. 
 
Regiospecifieke regelingen/omgevingsagenda’s 
In toenemende mate zullen financiële middelen op 
Nationaal en Europees niveau beschikbaar komen via regiospecifieke regelingen, zoals recent de 
Regiodeals (derde tranche, najaar 2019). We vinden het belangrijk om onze opgaven zodanig te 
verkennen dat we ook vanuit dat perspectief scherper naar vraagstukken kijken. Binnen de 
Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland is al een dergelijke aanpak aan de orde. Ook 
op andere onderdelen is het nodig meer gericht mogelijkheden te onderzoeken. 
 
In de ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wordt ook de zgn. Omgevingsagenda geïntrodu-
ceerd. In een Omgevingsagenda agenderen Rijk en regio, op basis van een gemeenschappelijk beeld 
de gezamenlijke opgaven en de gewenste aanpak. Hiermee slaan omgevingsagenda’s een brug 
tussen visie en concrete projecten en bieden een basis voor concrete uitvoeringsafspraken en inzet 
van programma’s en projectbesluiten van Rijk en regio op andere tafels. In 2019 start voor Noord-
Nederland de voorbereiding van het opstellen van zo’n Omgevingsagenda. 
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OPGAVE 1 - Friese IJsselmeerkust 
 
Binnen Fryslân geldt voor Zuidwest-Fryslân de ligging langs het IJsselmeergebied als een belangrijk 
onderscheidend element. De opgaaf IJsselmeergebied is door het Rijk als specifieke nationale 
opgaaf benoemd (Agenda IJsselmeergebied 2050). Ook de provincie Fryslân onderkent nadrukkelijk 
het belang (o.a. Friese Omgevingsvisie). 
 
Een belangrijk aspect vormt hierbij het handhaven van het IJsselmeer als robuust zoetwater-
systeem. Bijvoorbeeld in droge tijden voor de landbouw. In samenhang met natuur, 
recreatie/toerisme, cultureel erfgoed, landbouw, landschap en diverse ruimteclaims rond 
wonen/werken en het energievraagstuk is hier sturing en regie nodig. 
 
Vanuit de Friese regio is begin 2019 het Ambitiedocument “Het Friese IJsselmeerkustgebied”, 
opgesteld. Hierin zijn diverse uitgangspunten voor verschillende transities benoemd, zoals 
klimaatverandering, energietransitie (van fossiel naar duurzaam), de wereldwijde afname van 
biodiversiteit en grondstoffen, de groei van de wereldbevolking en demografische ontwikkeling. 
 
Het leidt tot ambities voor de periode t/m 2050: 
 

 
Water: • Wereldmarktleider waterkwaliteitstechnologie 

 
Cultuur: • (Inter)nationale bekendheid Friese IJsselmeercultuur 

 
Natuur: • Maatgevend natuurontwikkelaar voor het behalen van milieu en 

klimaatdoelstellingen 

 
Energie: • Toonaangevend innovatief producent duurzame energietechnieken 

• Energie-neutrale regio 

 

Economie:  

• Circulair • Europees kampioen circulaire economie 

• Recreatie & Toerisme • Internationaal befaamd recreatiecluster voor korte- en lange 
verblijfsrecreatie 

• Landbouw • Internationaal onderscheiden duurzaam landbouwproductiecluster 

 
In het ambitiedocument worden de ambitielijnen verder ingekleurd en verduidelijkt. Zo kan bijv. 
binnen de ambitie water de inzet van Waterschap Fryslân een invulling krijgen. 
 
De interbestuurlijke samenwerking binnen Zuidwest-
Fryslân is voor de Friese IJsselmeerkust het meest 
uitgesproken. Meerdere processen in de afgelopen 
periode zijn hier debet aan, zoals: het proces rond 
de invulling van een integraal maatregelenpakket op 
basis van de zgn. Koppelkansen (maatregelenpakket: 
€ 17 miljoen), de aanpak Afsluitdijk met o.a. de 
realisatie van de Brede Sluis bij Kornwerderzand en 
aanvullend processen rond bijv. de Programmatische 
Aanpak Grote Wateren (PAGW), Natura2000 en 
Kaderrichtlijn water (KRW). 
 

Speerpunten samenwerking: 
• Een verdere invulling geven aan het Ambi-

tiedocument “Het Friese IJsselmeerkust-
gebied” en de hierin geformuleerde ambi-
ties 

• Als interbestuurlijke speler een promi-
nente positie innemen binnen de rijksaan-
pak Agenda IJsselmeergebied 2050 
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OPGAVE 2 – Stedelijke zone A6/A7 
 
Sneek en Joure hebben een nadrukkelijk belang binnen een samenhangend Fries netwerk van steden 
en dorpen. Ontwikkelingen in Lemmer en Bolsward hebben daarin ook een rol. De rijkswegen A6 en 
A7 vormen de verbinding tussen een aantal 
belangrijke stedelijke kernen in de 
zuidwesthoek. De route kenmerkt zich 
door een aantrekkelijke afwisseling van 
open landschap en stedelijke concentraties 
bij Bolsward, Sneek, Joure en Lemmer. De 
rijkswegen zorgen voor snelle verbindingen 
onderling en met de diverse economische 
centra in Nederland. De bereikbaarheid 
over weg, water en spoor vraagt op 
onderdelen wel om verbetering / 
aanvulling. 
 
Grotere woon- en werklocaties 
concentreren zich in hoofdzaak rond of 
nabij de A6/A7-zone. Een zorgvuldige 
afstemming met ontwikkelingen in de 
overige gebieden is daarbij van belang (zie 
onderdeel Vitale kernen). Ook is het 
behoud van het open landschap tussen de stedelijke concentraties erg belangrijk voor het landelijke 
karakter van de regio. De aanpak rond stedelijke vernieuwing inclusief de invulling van de 
energietransitie zal juist in A6/A7-zone extra aandacht vragen vanwege een stapeling van 
complexiteit. 
 
In de afgelopen jaren is in Sneek en bij Joure door aanpassingen in de A6/A7 het verkeer over de 
weg sterk aangepast en verbeterd. De aantrekkingskracht voor wonen en werken is daardoor mede 
toegenomen. Gebieden direct bij en langs de A6/A7 bieden economische kansen om relatief 
compact binnen de bestaande stedelijke context functies in te passen.  
 
In eerdere jaren is met de aanleg van meerdere aquaducten de toegankelijkheid over het water in 
het Friese merengebied aanmerkelijk verbeterd. Wel liggen er nog een aantal lastige knelpunten, 
met name in de route A6/A7. De bruggen bij Skarster Rien en Bolsward zijn een ernstig obstakel in 
een goede doorstroming van het wegverkeer op de A6/A7. De aanleg van aquaducten geeft ook zicht 
op aanvullende ontwikkelkansen. 
 
Voor de zone A6 & A7 willen we toewerken naar een ambitieus ontwikkelbeeld rond de grote kernen 
Sneek, Joure, Bolsward en Lemmer. Binnen de stedelijke zone zijn in samenhang met de hiervoor 
benoemde punten aanvullend onder meer het regionale voorzieningenniveau, de winkelgebieden, de 
bereikbaarheid, de transitie woningvoorraad en de EZ-opgaaf belangrijke speerpunten. We spelen 
hierbij in op de eigenheid en specifieke gebiedskwaliteiten op basis waarvan Zuidwest-Fryslân zich 
specifiek kan profileren. 
 
Voor Sneek/Bolsward wordt in dit kader (binnen Súdwest-Fryslân) gewerkt aan een ambitiedocu-
ment. Er wordt ingezet op een verbreding van de aanpak, met een aanvullende verkenning in De 
Fryske Marren. We verwachten met deze aanpak een sterkere positionering m.b.t. verwerving van 
bijv. Nationale en Europese middelen. Het kan tevens de integrale samenwerking versterken m.b.t. 
specifieke doelen van provincie, waterschap en gemeenten. 
 
Met het oog op het schaalniveau kan met een gezamenlijke focus met andere partners, zoals 
corporaties, ondernemers en maatschappelijke organisaties, tot een versnelling van projecten 
worden gekomen. Het thema gasvrije wijken zou hier als een voorbeeld kunnen worden gezien. We 
gaan hier ook zoeken naar maatwerk in relatie tot werk-met-werk maken (bijv. bij ambities vanuit 
de Klimaatparaplu Wetterskip Fryslân). Ook aspecten rond technologische ontwikkelingen  (Smart 
cities) kunnen hier worden ingepast. Regionale samenwerking kan hier tot meer focus leiden en 
ontwikkelingen aanjagen en versterken. 
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Voor de regionale samenwerking is het aanvullend van belang dat de zone zich heeft ontwikkeld als 
hotspot voor meerdere onderdelen. Vooral geldt dit voor de volgende onderdelen: 
 

 A. Recreatie/toerisme 
 

We kunnen hier op meerdere onderdelen krachten bundelen. Zo richt de provincie 
zich onder meer op een slimme groei van de gastvrijheidseconomie. De A6/A7-zone 
vormt hiervoor een belangrijk ankerpunt in samenhang met het merengebied en de 
Friese IJsselmeerkust. Zie ook de planontwikkeling bij Tsjûkemar en Sneekermeer 
(gebied De Potten).Te denken valt ook aan diverse evenementen waaronder de 
Sneekweek, de beschikbaarheid van slechtweervoorzieningen, attractieve winkelge-
bieden in de binnenstad, de aanwezigheid van erfgoed en cultuur, etc. Het eerdere 
Leeuwarden Fryslân 2018 kan inspireren tot nieuwe kansen op cultuurgebied. 

 B. Water/maritiem Het gebied Zuidwest-Fryslân is bij uitstek het gebied waar de samenhang met water 
en maritiem van oudsher en nog steeds een stevig verankering heeft. Op het gebied 
van watertechnologie heeft zich een bedrijfstak ontwikkeld, die zich met water-
beheer bezighoudt en meedraait op wereldniveau, met bedrijven als Landustrie, 
Spaans Babcock en Paques. Met ook nauwe aansluiting op watermanagement en 
kennisinstituut Wetsus in Leeuwarden. Vanwege klimaatverandering en wereldbe-
volking is een verder doorontwikkeling van hoog gespecialiseerd werk met een daar-
aan gekoppelde kennis- en onderwijsaanpak een reëel perspectief. Er ligt ook een 
slimme samenhang met de aanpak maritiem. Ook op dit vlak ligt in Zuidwest-Fryslân 
een rijke historie, met toonaangevende bedrijven in (met name) Makkum, Sneek en 
Lemmer. Voor Sneek is een aanpak rond een Maritieme Campus in voorbereiding.  
Binnen de interbestuurlijke aanpak kan ook het waterschap goed aanhaken op basis 
van de inzet op stedelijk water (zoals klimaatadaptatie , schoon (zwem)water). 
Binnenstedelijke planvorming zal zich hier steeds vaker richten op regionale 
economie versus ecologische kwaliteit. Het vraagt slimme innovatieve oplossingen. 

 C. Landbouw/agrifood 
 

Op het terrein van landbouw/agrifood ligt er een samenhang met bedrijvigheid 
binnen de agrifoodsector en kennisinstellingen/onderwijs. Er ligt van oudsher een 
stevige verankering met de sector. Zie ook meer specifiek bij opgave 4 
“Natuurinclusief platteland” met onder meer planvorming rond natuurinclusieve 
landbouw in samenhang met gebiedsgerichte processen. Met een aanvullende  
betekenis voor bedrijvigheid binnen de stedelijke zone. Ook het toewerken naar een 
meer regiospecifieke voedselvoorziening speelt hier een rol. 

 

Speerpunten samenwerking: 
• Toewerken naar een ambitieus ontwikkelbeeld rond de grote kernen Sneek, Joure, 

Bolsward en Lemmer  
• Binnen de aanpak de zone specifiek positioneren als hotspot voor recreatie/toerisme, 

water/maritiem en landbouw/agrifood  
• Actief inzetten op “werk met werk maken” (het slim stapelen van individuele opgaven van 

de overheden) 

 
 
OPGAVE 3 - Vitale kernen 
 
Op het gebied van Brede Welvaart scoort Zuidwest-Fryslân op nationaal niveau opvallend hoog. Het 
fijnmazige netwerk van een groot aantal dorpen en kernen biedt belangrijke aanknopingspunten 
voor een breed gedeeld welvaartsgevoel. Het zegt iets over de vitaliteit van de kernen. De eigen 
identiteit en verscheidenheid zijn een groot goed, maar zorgen ook voor druk op de instandhouding 
van voorzieningen. Met een clustering van voorzieningen (sport, cultuur, zorg, samenzijn) is het 
vergroten van draagvlak mogelijk, maar het vraagt ook om zorgvuldigheid. Wel stellen we vast dat 
de huidige goede wisselwerking tussen stad-platteland tot een meerwaarde leidt.  
 
We willen blijven werken aan het vitaal houden van kernen. Gelet op de vaak kleinschalige inzet 
van maatregelen op dorps- en wijkniveau vindt vaak niet een vertaalslag plaats naar een meer 
strategische regiospecifieke positionering van de kernenaanpak. Mogelijkheden om hier in 
regioverband op onderdelen samen ontwikkelingen op te pakken blijven daardoor liggen. Nieuwe 
toepassingen op het gebied van techniek, mobiliteit en zorg kunnen hier worden verkend. 
 
Wel zien we hier een kentering. In andere delen van Fryslân speelt een krimpproblematiek. Ook in 
Zuidwest-Fryslân zien we, vaak op onderdelen en vaak in mildere vorm, een vergelijkbare proble-
matiek, die deels ook om een meer gezamenlijke interbestuurlijke aanpak vraagt. We willen hier 
een specifieke regio-ambities voor opstellen. We denken daarbij vooral aan onderwerpen als het 
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voorzieningenniveau, infrastructuur, nieuwe woonconcepten, bouwmogelijkheden en functieveran-
dering. We leggen hierbij ook nadrukkelijke een verbinding met de aanpak van de opgave “Natuur-
inclusief platteland”.  
 
Een belangrijk aspect hierbij vormt de gedachte dat er veel kracht binnen de mienskip aanwezig is 
om problemen zelf aan te pakken. Op het gebied van dorpscorporaties of andere dorpsinitiatieven 
zijn een groot aantal goede voorbeelden ontstaan (o.a. op het gebied van energie en voedsel). 
  
Vanuit de gezamelijke aanpak wordt al goed samengewerkt binnen diverse Mienskipsinitiatieven. We 
stellen vast dat we daarbij vaker geconfronteerd worden met complexe initiatieven uit de samen-
leving (dorpsoverstijgend). Er is een integrale aanpak nodig om vanuit de gezamenlijkheid wensen 
te faciliteren (grote maatschappelijke initiatieven). O.a. bij planvorming in de gebieden Tsjûkemar 
en Het Gouden Land experimenteren we met deze werkwijze. Zie ook hierna het onderdeel 
“Veranderende rol overheden”. 
 
Los hiervan is er al een bestaande aanpak rond het (provinciale) Iepen Mienskipsfûns, die duidelijk 
in een behoefte voorziet en wordt voortgezet. Het fonds heeft als hoofddoel: ‘Leefbaarheid en 
iedereen doet mee’. Het fonds geeft de mogelijkheid om binnen het gebied via cofinanciering mee 
te werken aan relatief kleinere plannen, die worden opgezet door inwoners/burgers/samenwer-
kingsverbanden. Middelen die bij de gemeenten beschikbaar zijn (o.a. Kernenfonds) kunnen hier 
aanvullend worden ingezet. Ook is soms een koppeling met middelen van het waterschap mogelijk.  
 
Voor het stroomlijnen van processen is een herkenbare ingang voor vragen en begeleiding gewenst. 
We zoeken hier naar een gezamenlijke huisvesting met een regioloketfunctie (zie ook Hoofdstuk 6 
“Organisatorische aanpak”). 
 
We willen binnen de aanpak ook het concept Brede welvaart benutten om meer regiospecifiek 
gebiedsgericht speerpunten te formuleren. 
 

Speerpunten samenwerking: 
• Ambities voor een strategische regiospecifieke positionering van het onderdeel vitale 

kernen op te stellen met gebruikmaking van het concept Brede welvaart. 
• De aanpak van Mienskipsinitiatieven (grote maatschappelijke initiatieven) aanvullend vorm 

te geven/uit te bouwen 

 
 
OPGAVE 4 - Natuurinclusief Platteland 

 
Zuidwest-Fryslân is bij uitstek een landbouwgebied. Maar er is ook een belangrijke wisselwerking 
tussen natuur, water en recreatie. Ook is er een verscheidenheid in bodem- en landschapstypen. 
Het gaat voornamelijk om veenweide- en een kleiweidegebied. In Gaasterland e.o. zijn er 
zandgronden met bosgebied. Ieder gebied heeft z’n eigen dynamiek.  
 
De transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw geldt hier als een belangrijk vraagstuk. Ons 
wenkend perspectief is hier het ontwikkelen van een omgeving waar economie en ecologie hand in 
hand gaan met vitale woon- en werkgemeenschappen. In Noord-Nederland gebeurt dat in belang-
rijke mate in samenhang met een agrarisch landschap met sterke verbindingen met een bredere 
agrifoodsector. De grootste opgave hierbij vormt het vinden van een goede balans tussen landbouw, 
natuur/biodiversiteit en landschapskwaliteit. Een situatie waarin iedere grondgebruiker zorgvuldig 
omgaat met zijn/haar omgeving en alles wat daar leeft en beweegt. Een situatie ook waarbij een 
meer regiospecifieke voedselvoorziening een rol speelt. 
 
We sluiten hier aan bij de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland (juli 2019), die 
inzet op een natuurinclusieve landbouw in 2030 (overigens bij voorkeur op onderdelen versneld 
uitgevoerd). 
 
Specifiek heeft de Friese veenweideproblematiek ruime aandacht. Het veenweidegebied staat onder 
druk. Doordat het waterpeil zakt, oxideert het veen. Hierdoor breekt het veen langzaam af en daalt 
de bodem. Bovendien is er meer uitstoot van CO2 en zorgt het dalende waterpeil voor schade aan 
houten paalfunderingen van woningen. Om het bijzondere karakter en de landbouwfunctie van het 
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veenweidegebied te behouden is een vereende aanpak nodig om tot een duurzaam 
ontwikkelperspectief te komen. Binnen Zuidwest-Fryslân vormt een ruim gebied onderdeel van de 
veenweideopgaaf. 
 
Vanaf medio 2018 wordt interbestuurlijk samengewerkt om vraagstukken het hoofd te bieden. Het 
gebeurt binnen de samenwerking Greidhoeke Plus waar de gemeente Leeuwarden, en sinds kort ook 
Waadhoeke, zijn aangehaakt. Binnen de aanpak wordt de gebiedsgerichte aanpak/samenwerking 
door de partners gezien als een cruciale randvoorwaarde voor succes. Bijvoorbeeld ook in 
samenhang met trajecten rond de genoemde Regiodeal. Ondertussen zijn er meerdere 
pilotgebieden in beeld waar we gebiedsgerichte processen op gang brengen. 
 
Binnen Greidhoeke Plus zijn de volgende doelen geformuleerd: 
 

 A. Integrale gebieds-
processen 

Het aanhaken bij dan wel opstarten en/of aanjagen van integrale gebieds-
processen in een aantal gebieden die kansrijk zijn voor natuurinclusief platteland, 
zowel binnen het veenweide- als het kleiweidegebied 

 B. ‘Gereedschapskist’ Het ontwikkelen van een ‘gereedschapskist’ voor de transitie naar een 
natuurinclusief platteland 

 C. Kennis/onderzoek Komen tot kennis/onderzoek in samenwerking met onderwijs- en 
kennisinstellingen 

 D. Ervaring opdoen Ervaring opdoen met integrale gebiedsprocessen, samen met inwoners en andere 
stakeholders en het leren van elkaars aanpak 

 E. Fondsen/financiering Het regelen van fondsen en financiering voor het doorlopen van 
gebiedsprocessen en de uitvoering van gebiedsplannen 

 
Er zijn op dit moment 10 gebiedprocessen aan de orde. Deels zijn deze processen opgezet/aan-
gejaagd door “het gebied”. Deels is er een historie 
vanuit de veenweide-aanpak. Vier van de gebieden 
liggen binnen de veenweide en zijn hier als 
“Kansrijke gebieden” benoemd. 
 
Vanuit Greidhoeke Plus wordt ingezet op een zo 
integraal mogelijk gebiedsproces, met regie vanuit 
het gebied. Hierbij wordt op een passende wijze 
aangesloten en gefaciliteerd.  
 
De aansturing van de vier gebieden binnen de 
veenweide gebeurt vanuit de veenweide-organi-
satie. Greidhoeke Plus is betrokken bij de aanpak. 
Ook hier wordt vanuit Greidhoeke Plus een breed 
integraal gebiedsproces bepleit. De aanpak veenweide heeft ook landelijke en Friese prioriteit (o.a. 
Friese Omgevingsvisie). Binnen het veenweidetraject is een nieuwe Friese uitvoeringsaanpak 2020-
2030 in voorbereiding. Vraagstukken zoals veenbehoud, toekomstbestendig waterbeheer en 
funderingen krijgen hierin de aandacht. Er is in onderzoek hoe de aanpak “Kansrijke gebieden” 
hierin een plek blijft houden.  
Binnen de opzet van genoemde Regiodeal zijn in het kader van de daarin benoemde gebiedsgerichte 
benadering de gebieden “Friese Kleiweide” en “Friese Veenweide” aan de orde. Voor de aanpak 
“Friese Kleiweide” fungeren de drie relevante gebiedsprocessen als “kraamkamer” voor een totale 
aanpak voor de “Friese Kleiweide” (het gaat om de gebieden Pijpkaneel, Gouden Land en 
Skrok/Skrins). Er wordt in de periode tot begin 2020 ingezet op het opstellen van een streefbeeld. 
Aanvullend worden er specifieke projectvoorstellen voorbereid en in uitvoering gebracht. De aanpak 
“Friese Veenweide” voegt zich binnen de veenweide-aanpak, zoals hiervoor vermeld. 
 
Als specifiek aandachtspunt  benoemen we hier nog de aanpak kennisontwikkeling/onderwijs (ook al 
benoemd in “Stedelijke zone A6/A7”). We willen hier vanuit een goed gastheerschap partijen, die 
kennis willen delen en netwerken kunnen aanboren, een nieuwe perspectief kunnen aanreiken. Bijv. 
kennis binnen regionale/lokale bedrijven, zuivelbedrijven, leveranciers, binnen kennisinstellingen 
(zoals WUR en RUG), binnen het onderwijs. Door binnen de gebiedsprocessen specifieke projecten 
te benoemen kan een praktische “aanhaking” van kennisinzet plaatsvinden. 
 
Verder onderkennen we dat er sprake is van een complex geheel van discussies en parallelle 
processen. Zoals: 
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• aanpak Omgevingsvisies  

• de Regionale Energie Strategie (RES),  

• uitrol nationale Landbouwvisie,  

• vervolgaanpak stikstof,  

• heroriëntatie Friese Veenweide-aanpak,  

• Right to Challenge-aanpak Natuer mei de Mienskip (opgepakt door meerdere Friese organisaties),  

• de te wijzigen Europese subsidieaanpak, etc.  

 
De Greidhoeke Plus-aanpak kan worden benut om binnen al deze processen de impact, duiding en 
vergaarde kennis rond de aanpak natuurinclusief platteland op een adequate wijze bij processen te 
betrekken. Het is zaak hier een goed overzicht te creëren en slimme verbindingen leggen. 
 

Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân 
In 2005 zijn door het Rijk twintig Nationale Landschappen aangewezen. Eén hiervan is Zuidwest-Fryslân. Aan deze 
Nationale Landschappen is ondertussen geen formele status meer verbonden. Wel kan de 
aanwijzing nog worden benut voor de positieve positionering van het gebied.  
 
Er is in discussie hoe de aanpak Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân de komende jaren 
een vervolg moet krijgen. Een belangrijke vraag hierbij is de breedte waarbinnen de 
positionering gestalte moet krijgen. De huidige inzet is vooral vanuit het perspectief van 
natuur, educatie en landschap in samenhang met de recreatief/toeristische vermarkting 
van het gebied. Waarbij deze vermarkting regionaal is belegd bij Waterland van Fries-
land. In andere Nationale Landschappen is soms een ruimere samenhang aan de orde, 
bijv. met landbouw/agrarisch natuurbeheer (zoals in de Noardlike Fryske Wâlden) of met 
een specifieke nadruk op cultuur/geschiedenis/erfgoed. 
 
In organisatorische zin ligt er nu vooral een relatie met Bezoekercentrum Mar en Klif (Balk). Er is een vast infor-
matiepunt over het Nationaal Landschap ingericht. Het gebeurt ook in samenhang met de inzet van Mar en Klif op 
het gebied van natuureducatie en als uitvalsbasis voor het grote aantal ambassadeurs Nationaal Landschap dat 
jaarlijks wordt benoemd (en door de jaren heen een groot netwerk heeft opgeleverd). Deze aanpak wordt als te 
smal beoordeeld om het Nationaal Landschap op een voldoende wijze, ook voor de langere termijn, te 
representeren. Er is een verdere doorontwikkeling mogelijk. Eerder is voorgesteld om hier een aanjager te 
benoemen.  
 
Er zijn aanvullende voorstellen in voorbereiding om tot een vervolgaanpak te komen. Daarbij kan ook een 
positionering van het nieuwe Historisch Centrum De Tiid in Bolsward (in aanbouw) binnen de opzet worden 
beoordeeld. 
 
Als onderdeel van de aanpak Nationaal Landschap kwam eind 2019 de Landschapbiografie Súdwesthoeke online 
beschikbaar.  

 
 

Speerpunten samenwerking: 
• Een verdere invulling geven aan de aanpak Greidhoeke Plus en binnen deze aanpak 

gebiedsprocessen aan te jagen, zodat in praktische zin aanvullend een kennisinzet wordt 
“aangehaakt”. Als onderdeel hiervan ook een bijdrage te leveren aan het uitwerken van de 
veenweidevisie 

• Specifieke consequenties van het praktisch “aanhaken” van kennisinzet in beeld te brengen 
(kennisinstellingen/onderwijs) 

• Onderzoek naar de aanpak Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân 
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OPGAVE 5 - Duurzame ontwikkeling 
 
Bij Duurzame Ontwikkeling werken we aan een afstemming en integrale benadering van de onder-
delen klimaat, energie, CO2-reductie en circulaire economie. Tot dusver gebeurt dit vooral op een 
praktisch niveau. Mee onder invloed van de aanpak rond onderdelen energie (bijv. het RES-proces) 
en warmte is een toenemende verbrede discussie met een toenemende integraliteit aan de orde 
(keuzes en focus).  
 
Het in uitvoering brengen van het Klimaatakkoord zal een sterke focus leggen op CO2-reductie en in 
samenhang hiermee op de transitie naar duurzame energie. Er is aanleiding te veronderstellen dat 
andere thema’s binnen de duurzame aanpak, zoals klimaatadaptatie, landschap en aspecten rond 
circulaire economie (bijv. kringlooplandbouw) kunnen gaan ondersneeuwen. Terwijl juist op het 
vlak van klimaatadapatie, landschap en circulariteit in Zuidwest-Fryslân, met een aanvullende focus 
op water en landbouw, specifieke resultaten zijn te behalen.  
 
Specifieke kansen rond de klimaataanpak biedt aan het waterschap de mogelijkheid zich goed te 
positioneren op basis van de eigen beleidsuitgangspunten. Zowel binnen het stedelijk als het 
landelijke gebied kunnen hier koppelkansen ontstaan.  
 
Ook voor de aanpak Duurzame Ontwikkeling geldt Zuidwest-Fryslân als uitstekende broedplaats voor 
innovatie en experiment. We zoeken hier ook naar mogelijkheden om specifieke onderdelen van 
circulaire denken binnen de planvorming in te passen. De provinciebrede Regiodeal “Innovatief, 
ondernemend en duurzaam Fryslân” (in voorbereiding) vormt de aanleiding om hier initiatieven op 
gang te brengen.  
 
We zien de regio Zuidwest-Fryslân als een bij uitstek passend gremium om een deel van de 
transitieopgaaf af te stemmen en tot uitvoering te komen. Binnen Duurzame Ontwikkeling ligt er 
een sterke verwevenheid met de hiervoor benoemde vier andere opgaven. Als voorbeeld geldt de 
energieverkenning (1e helft 2019) voor het IJsselmeergebied, waar ook de spanning tussen de 
diverse te realiseren doelstellingen nadrukkelijk voelbaar. 
 
Er zijn aanvullende overlegconstructies nodig om tot een stroomlijning van processen te komen. Zo 
nodig is het formuleren van strategische keuzes daar een onderdeel van. 
 

Speerpunten samenwerking: 
• Binnen de regioaanpak te komen tot inzicht en overzicht m.b.t. de diverse 

transitieprocessen en zo nodig op onderdelen strategische keuzes te formuleren. 
• Voor de Regionale Energie Strategie (RES) binnen de regio Zuidwest-Fryslân tot een actieve 

samenwerking te komen 
• Waar nodig te komen tot extra overleg en afstemming om processen op regioniveau te 

stroomlijnen.  
• Een actieve planvorming voor het onderdeel circulaire economie op te pakken, mede op 

basis van de Regiodeal “Innovatief, ondernemend en duurzaam Fryslân) 
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5. Veranderende rol overheid 
 
 

Uitgangspunten voor samenwerking overheden onderling 
Het Rijk heeft in de (ontwerp) Nationale Omgevingsvisie een aantal uitgangspunten voor onderlinge 
samenwerking aangegeven. Provincie Fryslân benoemt in de (ontwerp) Friese Omgevingsvisie vijf 
samenwerkingsprincipes. Hierdoor ontstaat het volgende beeld: 
 
Rijk Provincie 

1. Werken als één overheid, samen met de samenleving 
 

• Rolbewust  

• Decentraal wat kan 

2. Opgave(n) centraal 
 

• Sturen op proces, ruimer op inhoud 

3. Gebiedsgericht 
 

• Aansluiting zoeken 

• Ja, mits 

4. Permanent en adaptief werken aan opgaven  

 
Het zijn principes die we binnen de Gebiedsaanpak Zuidwest-Fryslân graag omarmen en uitbouwen. 
Enkele aspecten hiervan benoemen we meer specifiek. 
 
1. Werken als één overheid, samen met de samenleving 
Overheden dragen samen verantwoordelijkheid voor de 
leefomgeving. Elke overheid, en ook burgers en bedrijven, 
leveren een bijdrage vanuit hun eigen verantwoordelijkheid 
en mogelijkheden. Deze aanpak verbindt overheden en 
belanghebbenden en sluit aan bij de kracht en dynamiek van 
de maatschappij.  
 
Verschillende rollen 
Binnen de interbestuurlijke samenspel willen we bewuster 
dan voorheen nadenken over de rol(len) die wij bij speci-
fieke vraagstukken of onderwerpen willen en kunnen spelen. 
Naast de meer klassieke rollen als presterende en recht-
matige overheid, komt meer nadruk te liggen op 
netwerkende en participerende rollen. 
 
Participatieladder 
Daarvoor sluiten we aan bij de overheidsparticipatietrap 
(ontwikkeld door de Raad voor Openbaar Bestuur). Het 
uitgangspunt van de trap is onderaan beginnen. Alleen als 
loslaten problemen oplevert gaan we omhoog op de trap, 
en altijd zo weinig als mogelijk. Eerder heeft de provincie 
in haar Bestuursakkoord aangegeven voor welke rol(len) 
men kiest bij de daarin opgenomen opgaven. 
 
2. Opgave(n) centraal 
Opgaven houden zich niet aan bestuurlijke grenzen en spelen door de schalen en beleidsthema’s 
heen. Opgavegericht werken vraagt om: samen optrekken en samen benutten/koppelen van 
beschikbare middelen, netwerken en al aanwezige initiatieven vanuit de samenleving. Daarmee 
worden combinaties van functies beter mogelijk. Op verschillende bestuursniveaus kan het initiatief 
worden genomen om nieuwe programma’s te starten of te verbinden en elkaar uit te nodigen om 
hierbij aan te sluiten daar waar nuttig en nodig. Samen met betrokkenen worden doelen 
aangegeven. We sturen vervolgens op het proces om daar te komen. Wel geldt hier: zelf doen wat 
kan, samen doen waar nodig. 
 
3. Gebiedsgericht/Bottom-up processen 
Opgaven manifesteren zich op verschillende manieren in gebieden. De te maken keuzes zijn dan ook 
veelal gebiedsspecifiek. Een gebiedsgerichte benadering helpt om in partnerschap met betrokkenen 
keuzes te maken, waarbij de kenmerken van het gebied centraal staan. We sluiten aan bij wat er al 
(bottom-up) in de samenleving gebeurt. Regionaal wordt niet iets nieuws opgetuigd, als er al initia-
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tieven bestaan die aan dezelfde doelen bijdragen. Van bepalen naar aansluiten en ondersteunen. 
Met een open houding, uitgaan van wat mogelijk is. Beleid is flexibel en biedt ruimte voor maat-
werk per gebied. Bij situaties die niet binnen onze ambities en wettelijke taken passen zijn we 
duidelijk in een zo vroeg mogelijk stadium. Om tijdig belangen bij elkaar te brengen richten we 
waar nodig een zgn. matrixtafel in (naar voorbeeld van SNN). Een methode waarbij een hulpvraag 
uit de samenleving vroegtijdig wordt gekoppeld aan de ambities vanuit overheden en waar nodig 
aan die van onderwijs en bedrijfsleven. 
 
4. Permanent en adaptief werken aan opgaven 
Gestelde doelen en ambities kunnen veelal niet in één keer worden gerealiseerd. De inzichten over 
welke maatregelen bij de opgaven passen, kunnen veranderen. Opgaven kunnen ook zelf ver-
anderen. Dit vraagt om een uitvoering die adaptief (op maat) en flexibel is en gericht is op het 
ontwikkelen van nieuwe, passende aanpakken. En het vraagt om een open uitnodiging naar de 
samenleving om de innovatiekracht van alle partijen te benutten. Daarom wordt een adaptieve 
werkwijze gebruikt, die ruimte biedt voor tussentijdse aanpassing van doelen en aanpak.  
 

Initiatieven uit de samenleving 
Het aantal maatschappelijke initiatieven neemt toe. Dit heeft alles te maken met een terugtrek-
kende overheid en de afnemende bereidheid van maatschappelijke instellingen om in kleine 
plattelandskernen te investeren. Dit heeft veel te maken met demografische ontwikkelingen die 
investeringen op de langere termijn onrendabel maken. 
 
De provincie wil aan de hand van de beleidsbrief Leefberens o.a. de organisatie beter inrichten om 
adequaat te kunnen reageren op maatschappelijke initiatieven. Bij de gemeenten en het 
waterschap zien we vergelijkbare transformaties. Van systeemdenken, subsidie verstrekken en 
beleidskaders wordt het accent steeds meer verlegd naar het aansluiten bij de logica van de 
belevingswereld van onze inwoners, naar samenwerken en ondersteunen. Deze transformatie is een 
gewenningsproces voor zowel de gezamenlijke overheden en inwoners en vraagt een ander manier 
van werken: meer opereren als een gelijkwaardige netwerkpartner.  
 
Bij de benadering van maatschappelijke initiatieven is de gemeente de eerste overheid. Dit laat 
onverlet dat provincie en waterschap hierin een belangrijke rol spelen, omdat maatschappelijke 
initiatieven zich niets aantrekken van de werkgebieden van de verschillende overheden. De 
structuur van de gebiedsgerichte samenwerking, evenals de ervaringen die inmiddels via het Iepen 
Mienskipsfûns zijn opgedaan, pleiten ervoor dat opzet binnen de regiosamenwerking als loket 
fungeert voor de meer omvangrijke maatschappelijke initiatieven, die de werkgebieden van 
meerdere betrokken overheden raken. Initiatieven kunnen daar op hun impact worden beoordeeld 
en worden geadresseerd aan één van de samenwerkende overheden, die dan als eerste 
aanspreekpunt dient en de samenwerking met zowel de initiatiefnemers als de andere betrokken 
overheden coördineert. 
 
Het vormgeven van samenwerkingsverbanden rondom maatschappelijke initiateven is complex, 
omdat deze initiatieven onderling erg kunnen verschillen in o.a. omvang, aard en multidisciplinair 
karakter. Ieder initiatief is uniek en vraagt zijn eigen specifieke benadering. Dit is grotendeels 
afhankelijk van wat de uitvraag van de initiatiefnemers richting samenwerkende overheden is. 
Bovendien kan de overheidsbetrokkenheid veranderen per fase waarin het initiatief zich bevindt.  
 
De Streekagenda-opzet is bij uitstek het meest logische gremium om dit te definiëren en te 
coördineren. Initiatiefnemers zitten dan ook geregeld aan tafel. Bovendien deze opzet dienen als 
gremium voor experimenteren, reflectie en verbeteren van de veranderende rollen van de overheid. 
Verbetersuggesties zijn dan eenvoudig terug te leggen bij de samenwerkende organisaties. 
 

Speerpunten samenwerking: 
• Binnen de vijf opgaven experimenteren we met nieuwe vormen van samenwerking op basis 

van de geformuleerde principes. Het geldt zowel voor samenwerking tussen de overheden 
onderling als voor initiatieven uit de samenleving 

• Te komen tot tafels van initiatieven, waar bijv. ook de mogelijkheden van de werkwijze 
van zgn. matrixtafels onderdeel van kunnen zijn 
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6. Organisatorische aanpak samenwerking 
 
 

Huidige werkwijze als basis 
Vanaf 2001 werken we vanuit de overheden in de regio Zuidwest-Fryslân in verschillende vormen 
samen; steeds gericht op het optimaal bedienen van de burgers. Met synergie binnen projecten 
waar we samen een belang hebben.  
 
Vanaf 2014 wordt vanuit de Provincie Fryslan binnen opzet van streekagenda’s de bestuurlijke 
samenwerking gestimuleerd; in onze regio hebben we de Gebiedsagenda Súdwesthoeke. De 
afgelopen jaren heeft deze samenwerking zich vooral bewezen op terreinen zoals kernenbeleid/-
Iepen Mienskipfûns en Versterking IJsselmeerkust. 
 
De samenwerking is eind 2018/begin 2019 geëvalueerd. Er 
bestond brede instemming om met de samenwerking door 
te gaan. De verdere uitwerking van ontwikkellijnen/-
opgaven werd in gang gezet. Na de provinciale verkie-
zingen (voorjaar 2019) is de informateur op de hoogte 
gebracht van de positieve gedachten over bestuurlijke 
samenwerking in Zuidwest-Fryslân. In het provinciaal 
bestuursakkoord is ruimte gegeven aan verdere samen-
werking. Ook in het bestuursakkoord van het waterschap 
wordt hier vanuit gegaan. 
 

Organisatieopzet 
• Er wordt gewerkt op basis van gelijkwaardigheid.  

• Er is een Stuurgroep met daarin de vanuit de overheden betrokken bestuurders, aangevuld 
met een lid van de directie. 

• Er is een Ambtelijke Werkgroep, met vertegenwoordigers uit de overheden. Op 
deelonderwerpen worden er werkgroepen ingericht, zoals voor de Aanpak Friese 
IJsselmeerkust (o.a. ook met agendaleden Staatsbosbeheer/It Fryske Gea). Voor de aanpak 
Iepen Mienskipfûns is een specifieke organisatieopzet ingericht, met een extern adviesteam.  

 

Werken vanuit programma’s 
We zien de wens en noodzaak ontstaan om opgaven meer vanuit een programmatische aanpak op te 
pakken. Voor de aanpak Friese IJsselmeerkust leidt dat al tot een succesvolle aanpak om Rijks-
gelden en middelen uit de regio samen te brengen en tot een projectmatige doorvertaling te 
komen. Per opgaaf wordt beoordeeld of een programmatische aanpak wenselijk is. 
 

Huisvesting Regiosamenwerking 
Het Streekwurkkantoor Súdwesthoeke is ingericht om te zorgen voor de ambtelijke ondersteuning, 
planning en coördinatie m.b.t. de samenwerking. Streekwurk vormt ook de linking pin met de 
provinciale organisatie (bestuurlijk/ambtelijk). De afgelopen jaren is er door verschillende 
omstandigheden niet een vaste locatie voor het Streekwurkkantoor.  
 
Met het oog op de veranderende rol van de overheid (zoals eerder toegelicht) zien we mogelijk-
heden om de regiosamenwerking ook qua huisvesting extra aandacht te geven. Er zijn gedachten om 
vanaf eind 2019/begin 2020 tot een nieuwe vaste locatie te komen. Niet uitsluitend voor het 
huisvesten van de “streekwurkmedewerkers”, maar breder inzetbaar als een interbestuurlijke flex- 
en overlegplek, een soort van “Gearwurkingsplak/Regioloket”. Een voorstel hiervoor is in 
voorbereiding. 
 

Speerpunten samenwerking: 
• Onderzoek naar de mogelijkheden van een gezamenlijk “Gearwurkingsplak/Regioloket” 
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7. Financiële aanpak 
 
 

Gebiedsagenda/investeringen 
Voor de investeringen die binnen de Gebiedsagenda gestalte krijgen wordt een jaarprogramma 
opgesteld. We brengen binnen deze jaaropzet de gezamenlijke aanpak van projecten in beeld, met 
daaraan gekoppeld de investeringsbedragen van de diverse partners. Eventueel wordt eerst nog het 
label “in voorbereiding” gebruikt. 
 

Stapeling van bijdragen 
Door tot een meer gezamenlijke inzet en focus ontstaat een extra mogelijkheid om op diverse 
schaalniveaus (Noord-Nederland, Nationaal, Europees) bijdragen/cofinanciering te verwerven voor 
projecten. Het geeft ruimte voor een stapeling van financiële mogelijkheden op onderwerpen waar 
Zuidwest-Fryslân het verschil kan maken. 
 

Inzet/bekostiging organisatieopzet Streekwurk 
Er worden mogelijkheden gezien om met een gewijzigde, meer interbestuurlijke aanpak, de huidige 
bekostigingssystematiek van Streekwurk tegen het licht te houden. 
 
Tot dusver wordt vooral vanuit de provincie de organisatieopzet opgetuigd, zowel financieel als 
organisatorisch. De drie andere partners zorgden met een aanvullende financiële bijdrage voor een 
sluitende dekking. Het heeft als negatief bijeffect dat Streekwurk vaak vooral als “des provincies” 
werd gezien, terwijl men aan het werk is voor alle vier partners.  
 
Door de huidige opzet los te laten kan worden nagedacht over een meer flexibele inrichting van de 
organisatieopzet. Gekoppeld aan een meer programmatisch ingestoken opzet vanuit concrete 
opgaven kan iedere afzonderlijke organisatie personele en financiële ruimte vrijmaken. Daardoor 
kan de organisatie meebewegen met het aantal opgaven en de daaraan te koppelen personele inzet. 
Wel is daarbij een basisformatie ten behoeve van afstemming en coördinatie gewenst. Ook hier kan 
het huidige beginsel om hiervoor formatie binnen de provincie te regelen, flexibeler worden 
opgepakt. Een uitwerking van de te kiezen aanpak is in voorbereiding. 
 
Binnen de huidige opzet wordt gewerkt met: 
• Gebiedscoördinator 1,0 fte 

• Ondersteuning 0,8 fte 

• Programmeur 0,5 fte 

• Projectadviseur 1,0 fte 

TOTAAL 3,3 fte 

 

Specifieke inzet op basis van programma’s 
Vanwege de omstandigheid dat in toenemende mate het werken binnen programma’s in beeld komt, 
vraagt dit ook een financiële inzet op maat voor dat specifieke programma. Een en ander in lijn met 
hoe de aanpak Friese IJsselmeerkust functioneert. 
 

Iepen Mienskipsfûns 
Voor de aanpak Iepen Mienskipsfûns geldt een specifieke eigen financiële inzet. De bekostiging 
hiervan loopt 1-op-1 via de provincie. 
 

Speerpunten samenwerking: 
• Onderzoek naar de mogelijkheden van een gewijzigde inzet/bekostiging organisatieopzet 

Streekwurk 
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Bijlagen 
 
 
Bijlage 1 - Relevante documenten (selectie) 
Bijlage 2 -  Passages uit het Bestuursakkoord Provincie Fryslân m.b.t. regiosamenwerking 

(Bestuursakkoord, Juni 2019) 
Bijlage 3 - Fragment Perspectief Noord-Nederland (“Achtergronddocument  Gebieds-

beschrijvingen” als onderdeel input ontwerp-Nationale Omgevingsvisie; juni 2019) 
Bijlage 4 - Fragment Perspectief Fryslân (“Achtergronddocument Gebiedsbeschrijvingen” als 

onderdeel input ontwerp-Nationale Omgevingsvisie; juni 2019) 
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Bijlage1 
Relevante documenten (selectie) 
 
 
Gemeente Súdwest-Fryslân 

• Hoofdlijnenakkoord 2018-2022 (januari 2018) 

• Kadernota (juni 2019) 
 
 
Gemeente De Fryske Marren 

• Ontwerp-Omgevingsvisie (juli 2018) 

• Coalitieakkoord 2019 - 2022 (mei 2019) 
 
 
Provincie Fryslân 

• Bestuursakkoord “Geluk op 1”, 2019-2023 (juni 2019) 

• Ontwerp-Friese Omgevingsvisie “De romte diele” (september 2019) 

 
 
Wetterskip Fryslân 

• Coalitieakkoord “Gewenst peil” (april 2019) 
 
 
Gezamenlijke documenten 

• Ambitiedocument Het Friese IJsselmeerkustgebied (voorjaar 2019) 
• Notitie Greidhoeke Plus “Op weg naar een natuurinclusief platteland” (maart 2019) 
• Analyse Iepen Mienskipsfûns (provinciebreed, uitgevoerd door Partoer, september 2018)  
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Bijlage 2 
Passages uit het Bestuursakkoord Provincie Fryslân m.b.t. Regiosamenwerking (Bestuurs-
akkoord, Juni 2019) 
 
 

Samenwerken met initiatieven van anderen 
We hebben steeds vaker te maken met grote, 
complexe maatschappelijke initiatieven. De Staten 
gaven in november 2018 opdracht tot een beleids-
brief over de werkwijze van de provincie in haar 
omgang met dergelijke initiatieven. Wij stellen 
voor tijdens het maken van die beleidsbrief dit 
onderwerp als college en Staten gezamenlijk te 
verkennen. 
Een bijzondere vorm van externe initiatieven zijn 
degenen onder de vlag van het ‘recht om uit te 
dagen’. We maken het de komende periode 
makkelijker om ons uit te dagen door dit recht 
actiever bij de maatschappij onder de aandacht te 
brengen en onze informatievoorziening over 
provinciale taken en kosten te verbeteren.  
 
Resultaat 57: initiatiefnemers worden op 
gelijkwaardige wijze volgens een transparant 
proces welkom geheten bij de provinciale 
organisatie 

 
 

Samenwerken in sturen en verantwoorden 
Nieuwe vormen van samenwerken vereisen ook 
nieuwe vormen van sturen en verantwoorden. 
Steeds vaker worden van ons de relatief nieuwe 
rollen van netwerkende of participerende overheid 
gevraagd. We zoeken nog naar vormen van sturing 
en verantwoording die passen bij onze betrok-
kenheid bij vraagstukken als Holwerd aan Zee of 
de plannen voor het Tsjûkemar. Ook hier besteden 
we aandacht aan in de beleidsbrief 
over externe initiatieven. 
 

Samenwerken in gebieden 
We werken als provincie veel samen in gebieden. 
Dat doen we in vaste structuren, rondom projecten 
als de aanleg van wegen, of rondom onderwerpen 
die in bepaalde gebieden spelen, zoals Veenweide. 
 
Via streekagenda’s werken we succesvol samen 
met gemeenten en Wetterskip. Na 2020 loopt deze 
werkwijze af. Veel gemeenten gaven aan de 
samenwerking te willen voortzetten. Wij gaan hier 
met ze over in gesprek om tot een gezamenlijke 
startnotitie te komen. We staan positief tegenover 
gesuggereerde verbeteringen als meer gezamenlijk 
beleid ontwikkelen en wederzijdse beleidsafstem-
ming; ondersteuning bieden bij projecten losweken 
en doorontwikkelen, kennis ter beschikking stellen 
aan medeoverheden en maatschappelijke partijen; 
en deelname van maatschappelijke organisaties in 
beleidsvoorbereiding en – uitvoering. Dit zijn keu-
zes die we samen met onze partners maken, mede 
omdat die partners ook bijdragen in de uitvoering 
van die keuzes. Ten slotte vertalen we keuzes in 
maatwerk: per gebied kunnen ze anders uitvallen.  
 
Resultaat 58: we overleggen met gemeenten en 
Wetterskip over of en zo ja, hoe de Streekagenda’s 

doorgaan. Als zij positief zijn, maken we gezamen-
lijk een startnotitie 

 
 

Samenwerken aan het interbestuurlijk 
programma 
Een belangrijk terrein waarop de komende jaren 
zowel binnen als buiten Fryslân versterkte samen-
werking tot stand moet komen is het 
Interbestuurlijk Programma (IBP). In dat 
programma spraken Rijk, gemeenten, provincies en 
waterschappen af om samen een aantal grote 
maatschappelijke opgaven aan te pakken. We 
stellen aan onze medeoverheden voor op thema’s 
als de gevolgen van klimaatverandering 
(klimaatadaptatie) en de vitaliteit van het 
platteland een gemeenschappelijke strategie te 
bepalen. 

 
Resultaat 59: we halen minimaal 130 miljoen aan 
Europese middelen binnen die bijdragen aan de 
brede welvaart van Fryslân 
 

 
 

Samenwerken als werkgever en uitvoerder 
Friese burgers ervaren hun overheden niet als één 
overheid of naadloos samenwerkende groep van 
overheden. Wij willen de samenwerking met 
andere overheden zo verbeteren dat die ervaring 
van één overheid dichterbij komt. Daarnaast kan 
die samenwerking ook tot kostenbesparingen voor 
die overheden, en daarmee indirect voor kiezers 
en burgers, leiden. 
 
Een vorm die dat kan aannemen is bijvoorbeeld 
uitwisseling en/of detachering van personeel of 
gezamenlijke pools van medewerkers. We willen 
meerdere vormen van dit gedeeld werkgeverschap 
starten en de mogelijkheden van een Friese 
bestuursdienst onderzoeken. 
 
Ook willen we van start met shared services. Te 
denken valt aan uitvoerende taken als beheer en 
onderhoud van oevers, kunstwerken en ICT- 
voorzieningen.  
 
Resultaat 60: er zijn meerdere succesvolle 
voorbeelden van shared services en gedeeld 
werkgeverschap tussen de Friese overheden 



 

 
 

Bijlage 3 
Fragment Perspectief Noord-Nederland (“Achtergronddocument Gebiedsbeschrijvingen” als 
onderdeel input ontwerp-Nationale Omgevingsvisie; juni 2019) 
 

Perspectief Noord-Nederland 
 
Het gebied Groningen, Friesland (Fryslân) en Drenthe 
kent een grote landschappelijke diversiteit. Van 
veenweide in Fryslân, de kleigebieden en de Wadden-
zee met Eems-Dollard in Noord-Fryslân en Noord-Gro-
ningen, de voormalige veengebieden in Oost-Groningen 
en Oost-Drenthe tot het Drents plateau met zijn beken 
en zandgronden. Met circa 1,7 miljoen inwoners en 
vier grotere steden (Groningen, Leeuwarden, Assen en 
Emmen) is het noorden matig verstedelijkt.  
 
In de regio is het doorgaans prettig wonen, werken en 
recreëren. Er is een goed kennisklimaat bestaande uit 
meerdere HBO-instellingen, een universiteit met een 
universitair ziekenhuis, samenwerking tussen MBO en 
HBO en specifieke allianties van overheid-markt-
kennis. 
 
De culturele en maatschappelijke geschiedenis maakt 
Noord-Nederland bijzonder en verschillend. De kracht 
van de regio is de regionale samenhang, grensover-
schrijdend en gebouwd op historisch gedeelde en 
verdeelde ambities en belangen. Noord-Nederland is 
sterk in energie, life sciences & health, agrifood, 
water, groene chemie, ICT, High Tech Systemen en 
Materialen (HTSM), logistiek, mobiliteit, toerisme en 
recreatie en onderwijs. 
 
Om deze kracht te kunnen benutten zijn hoogwaardige 
verbindingen met andere agglomeraties belangrijk, 
zowel digitaal als fysiek over weg, water, spoor en 
door de lucht. 
 
Landbouwtransitie/circulaire economie 
Noord-Nederland bestaat voor 75% uit agrarisch landschap 
met een landbouwsector die goed georganiseerd is met 
coöperaties, boeren, onderwijs en kennisinstellingen. Van 
melkveehouderij in de Friese veenweidebieden tot 
pootaardappelen in de Gronings-Friese kleischil. Ook 
Noord-Nederland kampt met milieudruk, verlies van 
landschapswaardes en verlies van biodiversiteit. Nieuw 
perspectief kan worden gevonden in een landbouw die 
grondgebonden en circulair is, bijdraagt aan het herstel 
van biodiversiteit, maatschappelijk draagvlak heeft én 
economisch rendeert. 
 
Versterken economische structuur, leefbaarheid en 
leefomgevingskwaliteit 
Randvoorwaarden voor een goede economische structuur 
liggen in bereikbaarheid, ruimte voor ontwikkeling, kwa-
liteit van de leefomgeving en een goede kennisinfra-
structuur. De opgave is het uitbouwen van de sterke 
clusters, het verbeteren van de (inter)nationale verbin-
dingen en het verbeteren van bereikbaarheid tussen de 
steden en vanuit het omringende landelijk gebied. Door 
de concentratie van economische activiteiten in de ste-
delijke netwerken rondom Groningen/Assen, Leeuwar-
den, Emmen en Zwolle/Meppel en de grootschalige 
bedrijvigheid buiten deze steden, zoals in de (zee)havens 
Eemshaven/Delfzijl, Harlingen, de regio Drachten-
Heerenveen en de logistieke hotspot Emmen-Coevorden, 
wordt de agglomeratiekracht versterkt. 
 
In de meer perifere gebieden krijgt Noord-Nederland te 
maken met een verdere afname van het aantal inwoners, 
met vergrijzing en ontgroening, en daalt het potentiële 
arbeidsaanbod. Hierdoor staat het voorzieningenniveau 
onder druk en is er in een aantal gebieden een  

 
 
overaanbod van (incourant) vastgoed. Naast transitie van 
de woningvoorraad zijn herstructureringen op het gebied 
van voorzieningen, bereikbaarheid en arbeidsmarkt 
noodzakelijk.  
 
Het zorgen voor economisch perspectief en een 
aantrekkelijke leefomgeving is een belangrijke uitdaging 
voor Noord-Nederland. Steden vervullen een regionale 
functie voor het ommeland en de steden kunnen niet 
functioneren zonder het ommeland (recreatie, 
voedselproductie, landschappelijke kwaliteiten).  
 
Essentieel is ook om de milieukwaliteit, omgevings-
kwaliteit, gezondheid en algehele quality of life te 
verbeteren voor alle bewoners en bezoekers van dit 
landsdeel. Er zijn ook op dit vlak verschillende uit-
dagingen en opgaven die om extra inzet vragen. Ook die 
inzet zal onderdeel moeten zijn van de integrale gebieds-
ontwikkeling en de op te stellen Omgevingsagenda.  
 
Energietransitie 
Dankzij een strategische ligging op een Europees 
knooppunt van gas- en elektriciteitsinfrastructuur, en 
dankzij de aanwezige kennisinstellingen, de economische 
sectoren en de mogelijkheden voor experimenten met 
innovatieve energietechniek, is Noord-Nederland bij 
uitstek geschikt als schakelpunt voor duurzame 
energievoorziening, bijvoorbeeld voor (groene) 
waterstof. De kansen voor de transitie naar een circulaire 
economie liggen in meer samenwerking en 
dwarsverbanden tussen de sectoren energie, landbouw, 
industrie en logistiek. 
 
Klimaatadaptatie inclusief zoetwatervoorziening 
Om de waterveiligheid en de waterzelfvoorziening te 
vergroten en verdroging te voorkomen is het van groot 
belang dat Noord-Nederland tijdig anticipeert op de 
effecten van klimaatverandering. Daarbij gaat het met 
name om de ontwikkeling van een robuust kustlandschap 
en zoetwater¬systeem. Het watersysteem van Noord-
Nederland vormt een eenheid: er bestaan nauwe ver-
banden tussen de zoetwatervoorraad van het Drents 
Plateau, de gordel van natte, laaggelegen veengronden 
daaromheen, overgaand in een brede strook van vrucht-
bare kleigronden die afwateren richting Waddenzee en 
IJsselmeer. Het IJsselmeer is een belangrijke leverancier 
van zoet water tijdens droge perioden, met name voor de 
landbouw. 
 
Om te kunnen anticiperen op de effecten van klimaat-
verandering is het van belang om te investeren in natuur- 
en landschapsinclusieve landbouw (onder andere met 
meer natte en zout-tolerante teelten). Dit om te zorgen 
voor een economisch, robuuste en duurzaam sterke 
landbouw, die in evenwicht is met de omgeving.  
 
Een integrale benadering biedt kansen om een impuls te 
geven aan de regionale economie en de ecologische 
kwaliteit. Verzachting van de randen van het Wad door 
bijvoorbeeld kwelderontwikkeling en –herstel en het 
creëren van een brakwater getijdengebied op de grens 
van zoet en zout, geeft nieuwe mogelijkheden zowel voor 
een rijkere natuur als voor de economische dragers langs 
de kust zoals (natuurinclusieve) landbouw, recreatie en 
toerisme. 
 
 



 

 
 

Bijlage 4 
Fragment Perspectief Fryslân (“Achtergronddocument Gebiedsbeschrijvingen” als onderdeel 
input ontwerp-Nationale Omgevingsvisie; juni 2019) 
 

Perspectief Fryslân 
 
Karakter 
Friesland is een ‘iepen mienskip’ van mensen die trots zijn 
op Friesland, de identiteit en taal, de unieke, karak-
teristieke landschappen en natuurgebieden, de ‘smûke’ 
steden en dorpen in een imposante ruimte. Friesland ligt 
in de luwte van grootstedelijke gebieden, maar is goed 
verbonden met de Randstad en het achterland. De kust-
strook en de Waddeneilanden grenzen aan het wereld-
erfgoed Waddenzee (tevens Natura 2000-gebied) dat zich 
uitstrekt van Noord-Holland tot en met Denemarken.  
 
Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen en Dokkum 
maken deel uit van het Nederlandse polycentrisch net-
werk van steden. Grote delen van Friesland hebben een 
landelijk karakter. Rust, ruimte, duisternis en een grote 
variëteit aan natuur en landschappen zijn typerend.  
 
Het Friese veenweidegebied kenmerkt zich door een open 
landschap en laaggelegen weilanden met een veenbodem. 
Het gebied bestaat grotendeels uit grasland voor de 
(melk)veehouderij. De meer natuurlijke delen van dit 
gebied leveren belangrijke natuurwaarden. 
 
Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de economie. 
In de provincie is een grote concentratie van werk-
gelegenheid binnen de topsector agrifood. Verder is toe-
risme een belangrijke economische pijler en watertech-
nologie een waardevolle niche. 
 
Verkenning van opgaven 
 
Landschap en klimaatadaptatie 
Friesland bevat veel waardevolle landschappelijke kwa-
liteiten. Nieuwe ontwikkelingen vragen ook om ontwik-
kelen en transformatie van landschappen, zodanig dat de 
kenmerken van landschap en cultuurhistorie herkenbaar 
blijven. Gebiedskenmerken zoals hoogteligging, water-
lopen en dijken kunnen hierbij het vertrekpunt vormen. 
 
In Friesland zijn er opgaven op het gebied van veenbe-
houd, toekomstbestendig waterbeheer, duurzame 
landbouw, het ondersteunen van mienskippen en deze 
verbinden aan (boven)regionale opgaven. Verzilting en 
vernatting van de bodem vraagt een hierbij passende 
vorm van landbouw. Tegelijkertijd investeren boeren al 
generaties lang in hun bedrijven. Ze horen bij de iden-
titeit van de gebieden, en leveren belangrijke bijdragen 
aan de voedselvoorziening en regionale economie. Deze 
opgaven vragen intensieve samenwerking tussen onder 
meer overheden en boeren. 
 
Economie en landbouw 
Fryslân kent een samenhangend netwerk van steden, 
grote en kleinere dorpen. Deze steden en dorpen vullen 
elkaar aan op het gebied van wonen, werken en voor-
zieningen, ieder vanuit de eigen kwaliteiten. 
 
Uitgangspunt is om krimp niet proberen te bestrijden met 
groeien. Kansen, zoals betaalbaarheid van woningen, 
recreatie en het bieden van rust en ruimte kunnen meer 
benut worden met bijvoorbeeld nieuwe woonconcepten. 
De markt alleen is onvoldoende in staat een antwoord te 
bieden op krimpproblematiek, omdat in veel gevallen een 
verdienmodel ontbreekt.  
 
 

 
 
Duurzame landbouw is als gebruiker en beheerder één van 
de pijlers van een vitaal en aantrekkelijk platteland. 
Innovatie en samenwerking in de keten zijn succesfac-
toren om tot duurzame landbouw te komen; kennisin-
stellingen als ‘Dairy Campus’ spelen hierin een belangrijke 
rol.  
 
De diversiteit aan agrarische bedrijven is een kracht, 
doordat verschillende typen bedrijven kennis en 
ervaringen uitwisselen. Bedrijven maken eigen keuzes in 
bedrijfsvoering. Dat kan schaalvergroting zijn, maar ook 
schaalverkleining, biologisch, of extensivering. Belangrijk 
is dat bedrijven natuurlijke en sociale binding met hun 
omgeving houden: grondgebonden bedrijven in een 
omvang die past in het landschap en bij de Friese 
identiteit en sociale context. Natuurlijke omstandigheden, 
zoals waterpeilen en bodemkwaliteit, worden mogelijk 
meer bepalend voor bedrijfsvoering. Ook medegebruik van 
agrarische grond, zoals waterberging en natuurbeheer, 
wordt meer van invloed. Omgevingskwaliteiten in een 
gebied bepalen zo de agrarische ontwikkelmogelijkheden; 
dit verschilt per locatie.  
 
Voor de energieopgaven zijn keuzes gewenst op het 
gebied van elektriciteit (zon, wind). Dit gaat vragen met 
zich meebrengen hoe deze elektriciteit ontsloten zal gaan 
worden. De huidige infrastructuur is hiervoor niet 
toereikend (aansluiting, zwaarte van het netwerk). 
 

 



HOOFDSTUK 1 WAT VOORAF GING 

De lagere overheden in Noordoost Fryslân werken als sinds 2012 onder de noemer “ANNO” samen 

met maatschappelijke en economische partners in de regio aan de sociaaleconomische ontwikkeling 

van onze regio, met als doel dat deze aantrekkelijk is om te wonen, werken en recreëren. De looptijd 

van de huidige ANNO II agenda is tot en met 2019. Dit betekent dat de regio moet nadenken over 

een eventueel vervolg van de samenwerking.  

Daarnaast heeft de regio in de afgelopen vier jaren te maken gehad met een aantal wijzigingen van 

de deelnemende partners. Zo is de gemeente Noardeast-Fryslân ontstaan vanuit de gemeenten 

Kollumerland c.a., Ferwerderadeel en Dongeradeel. Ambtelijk zijn de medewerkers ‘nog maar’ 

verdeeld over twee organisaties: de gemeenten Noardeast-Fryslân en de werkmaatschappij 

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Dit alles heeft ook tot een gewijzigd ambtelijk en bestuurlijk 

krachtenveld in de regio gezorgd, wat ook van invloed kan zijn op de regionale samenwerking.  

De komende jaren zijn er daarnaast een aantal (mogelijk) grootschalige ontwikkelingen: de uitvoering 

van de Versnellingsagenda, het dijkversterkingsproject van het Wetterskip Fryslân, Holwerd aan Zeen 

en mogelijk de aanleg van stroomkabels door de regio in verband met een windmolenpark. Deze 

ontwikkelingen hebben allemaal invloed op (een groot deel van) de regio.  

Om een antwoord op te krijgen op de vraag of er na ANNO een mogelijk vervolg van de regionale 

samenwerking moet komen, heeft de regio op verschillende wijzen input opgehaald.  

Vitaliteitsscan: regio heeft zich opnieuw op ontwikkelingskaart gezet 

De Fryske Akademy heeft vier jaar lang onderzoek gedaan in het kader van de Vitaliteitsscan. 

Conclusie van de Fryske Akademy is dat de regio zichzelf opnieuw op de ontwikkelingskaart heeft 

gezet. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen kracht, waar de Versnellingsagenda met de stuwende 

sectoren een mooi voorbeeld van is. Maar de regionale ontwikkeling draait om een breed pallet van 

regionale potenties, waaronder de leefkwaliteit met natuurlijke omgeving, en alles wat daar mee 

samenhangt. Dat moet een reden zijn om niet alleen aan de Versnellingsagenda te werken, maar 

daarnaast een bredere agenda te voeren.  

Tussenevaluatie: samenhang in uitvoering belangrijk 

In de tweede helft van 2018 heeft Public Result in opdracht van de stuurgroep een Tussenevaluatie 

uitgevoerd. Hiervoor zijn veel partners van de samenwerking betrokken geweest door onder andere 

het bijwonen van bijeenkomst en/of het invullen van een enquête. Conclusie van Public Result is dat 

met de Versnellingsagenda een groot aantal opgaven van ANNO II, met name in het thema 

economie, maar ook landbouw, omgezet zijn in een concreet uitvoerings- en investeringsprogramma. 

Tegelijk zijn de overige opgaven uit ANNO, die niet onder de Versnellingsagenda vallen, belangrijk 

voor de realisatie van de Versnellingsagenda. Kortom, het is van groot belang om alle maatregelen 

van ANNO, inclusief de Versnellingsagenda, in goede samenhang uit te voeren. Daarnaast is er een 

aantal uitdagingen, zoals de omgevingswet, waarbij een goede regionale samenwerking van belang 

is.  

Doorgaan met bredere regionale agenda 

Vanuit zowel de Vitaliteitsscan áls de Tussenevaluatie wordt een duidelijke aanbeveling gedaan om 

door te gaan met een bredere regionale agenda, naast de thema’s van de Versnellingsagenda. 

De regio heeft zich het eerste deel van 2019 vooral gefocust op het vraagstuk hoe de governance van 

de Versnellingsagenda vorm moest krijgen toen duidelijk werd dat er vanuit het Rijk een substantiële 



bijdrage van de Versnellingsagenda kon worden verwacht. De contouren van deze governance zijn 

helder en daarmee is er na de zomer van 2019 ook ruimte gekomen om aandacht te geven aan het 

vraagstuk wat te doen met de regionale samenwerking ná 2019, naast de Versnellingsagenda.  

Op 24 september is er een heidag voor de bestuurders in Noordoost Fryslân georganiseerd. Uitkomst 

van deze heidag was dat bestuurders, ondanks de wijzigingen in de regio, willen blijven 

samenwerken in regionaal verband, maar zich wel afvragen wat de inhoud van deze regionale 

samenwerking dan is én hoe dit wordt georganiseerd. Er was een roep naar ‘noodzakelijke’ thema’s 

op regionaal niveau en een ‘lean en mean’ organisatie. Er zijn wel degelijk inhoudelijke thema’s die 

ons verbinden en waarvoor het synergie oplevert, en soms zelfs noodzakelijk lijkt, om gezamenlijk als 

regio op te treden. 

Deze notitie geeft invulling aan deze wens en is geschreven als basis voor de publieke regionale 

samenwerking na 2019 in de regio Noordoost Fryslân. Daarbij is tevens gebruik gemaakt van de input 

van alle ambtelijk betrokkenen, die tijdens een ANNO middag zich hebben gebogen over de vraag 

wat de meerwaarde, nut en noodzaak van regionale samenwerking is én uit welke thema’s deze 

samenwerking dan zou moeten bestaan.  

 

  



HOOFDSTUK 2 OVER DE REGIO 

 

Lange historie van samenwerken 

Vanaf 1987 wordt er, in wisselende samenstellingen, binnen de regio Noordoost Fryslân 

samengewerkt. Voorafgaand aan de huidige ANNO samenwerking zoals we deze vanaf 2012 kennen, 

is er samengewerkt in het ‘Aktieprogramma Noordoost-Friesland’, ‘Kompas van Noordoost-Friesland’ 

en ‘NOFA’. Deze samenwerkingen zijn ontstaan vanuit de druk van een hoge werkloosheid, maar ook 

als verzet tegen de zone-ontwikkeling binnen de provincie Fryslân waarbij de regio Noordoost-

Fryslân letterlijk en figuurlijk ‘buiten de boot’ viel. De regio was van mening dat zij, door het 

bundelen van de krachten, enerzijds ‘problemen’ beter te lijf kon gaan, maar anderzijds ook een 

serieuzere gesprekspartner voor onder andere de provincie kon zijn.  

De basis van de huidige ANNO samenwerking zoals we deze nu kennen, is ontstaan vanuit het 

sociaal-economisch masterplan dat in 2011 is opgesteld.  

Dat het bundelen van krachten positieve effecten kan hebben, is ook tijdens de ANNO 

samenwerkingsperiode gebleken. Er is voor vele tientallen miljoenen geïnvesteerd in de regio. 

Tijdens de ANNO I periode lag de focus hierbij vooral op de ruimtelijke en infrastructurele projecten, 

zoals de Centrale As en de herinrichting van de vele kernen. De ANNO II periode kenmerkt zich vooral 

doordat men aan de slag gegaan is met de vele opgaven die in de regio spelen, waarbij een belangrijk 

én veelbetekenend resultaat de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân is. Deze resultaten zijn mede 

tot stand gekomen doordat de regio zich duidelijk als één regio heeft geprofileerd en partners zoals 

de provincie Fryslân, maar ook het ministerie van BZK, goed zijn aangehaakt bij de regio waardoor de 

regio vaak ook een ‘voorsprong’ heeft gehad op andere regio’s.  

Kwetsbaar door afname bevolkingsomvang 

In de regio Noordoost Fryslân groeide de bevolking een lange tijd. Weliswaar verlieten veel mensen 

het gebied om hun heil ergens anders te zoeken (tussen 1988 en 2014 fluctueerde het jaarlijkse 

binnenlandse migratiesaldo tussen en 100 en 700 personen negatief), maar de groei kwam door 

natuurlijke aanwas. Vanaf 1980 is de totale bevolkingsgroei afgenomen en vanaf 2006 is er in de 

regio sprake van krimp. Sinds 2005, het jaar waarin de bevolking in Noordoost Fryslân haar hoogste 

omvang bereikte, daalde het aantal inwoners met 3.315. De bevolkingsomvang zal nog verder 

afnemen. Hoeveel exact, dat verschilt per prognose, maar duidelijk is wel dat het krimpproces 

voortgaat. Daarnaast zijn er, naast krimpende dorpen, ook groeikernen. Hier moet met beleid 

rekening mee worden gehouden.  

Het feit dat de regio een afname van haar bevolking kent en dus krimpt, is bestuurlijk een ‘nieuw’ 

fenomeen. Dit wordt ook onderkend in het onlangs verschenen publicatie van Platform 31 ‘Land in 

samenhang’. Hierin wordt aangegeven dat er nog steeds over vooruitgang wordt gedacht in termen 

van groei. Maar het is juist belangrijk om vanuit (de erkenning van) eigenheid de toekomstkracht van 

de regio te versterken. Dit vraagt van bestuurders en beleidsmakers een andere wijze van denken én 

doen.  

Dat de regio sinds 2015 een nationale krimpregio is, kan hierbij helpen. Dit zorgt namelijk vanuit 

onder andere het Rijk, maar ook vanuit de provincie, voor bestuurlijke- en/of financiële impulsen. 

Voor bestuurders in de regio wordt het label ‘krimpregio’ soms als ongewenst ervaren. Het label 

geeft een negatieve associatie en daarnaast zijn er ook nog dorpen in de regio die groeien. Maar 

gelet op alle onderzoeken en prognoses, is de regio wel degelijk een krimpregio.  



Verbondenheid in de regio 

Daar waar in het verleden dwars door de regio een sociaal-culturele breuk liep, zijn deze verschillen 

steeds minder belangrijk geworden. Op de meeste plekken in de regio wordt een trots op de eigen 

leefomgeving gevoeld en de wil om zich in te zetten voor de toekomst van de regio. Voortgezet 

onderwijs en dagelijkse boodschappen vindt bijna geheel in eigen regio plaats. Ruim 40 procent van 

de beroepsbevolking werkt in de eigen gemeente en 20 procent in een naburige gemeente binnen de 

regio. De uitgaande pendel gaat voor een groot deel naar Leeuwarden (20 procent) of Drachten en 

overig Fryslân (ook 20 procent). De Noordoost-Friezen zijn honkvast. Wanneer ze wel verhuizen, is 

dit meestal binnen de regio. Bedrijven doen 40 procent van hun eigen inkopen in de eigen regio, 

afnemers van producten en diensten bevinden zich voor 52 procent van de omzet in eigen regio.  

De regio is ook kwetsbaar bij economisch tegenslag. Het aantal werkzoekenden is hoger in 

vergelijking met nationale gemiddelden en er zijn minder banen volgens de Vitaliteitsscan van de 

Fryske Akademy uit 2019.  

 

 

  



 

HOOFDSTUK 3 UITGANGSPUNTEN & MEERWAARDE 

Zowel vanuit historische perspectief áls vanuit onderzoek van een aantal externe partijen blijkt dat 

de regionale samenwerking meerwaarde heeft. De aanbeveling is om de regionale samenwerking 

dan ook te continueren op onderwerpen en thema’s naast de Versnellingsagenda. Continuering van 

de regionale samenwerking sluit daarnaast aan op de trend van regionalisering.  

 

UITGANGSPUNTEN 

Voor het vervolg van de regionale samenwerking, gelden de volgende uitgangspunten: 

Inhoud staat centraal, netwerksamenwerking als uitgangspunt 

De inhoud staat centraal. ANNO heeft al eerder uitgesproken dat zij netwerksamenwerking als 

uitgangspunt neemt en zich niet wenst te verliezen in zware structuurdiscussies of bureaucratie. De 

samenwerkingsorganisatie is licht en flexibel, er komt geen juridisch entiteit. Het primaat blijft in de 

lokale raden, Provinciale Staten en Algemeen Bestuur, er komt  geen vierde bestuurslaag. 

Organiseer een onafhankelijke ‘voordeur’ en ‘motor’ 

Er is een duidelijk wens voor ‘lean en mean’, maar organiseer wel een onafhankelijke voordeur en 

motor. Het moet voor alle (netwerk)partners duidelijk zijn bij wie ze moeten aankloppen wanneer ze 

iets met de regio willen doen. Dit moet één duidelijke voordeur zijn. Achter deze voordeur moet de 

verbinding in de regio worden gelegd. Daarnaast is dit de onafhankelijke plek in de regio, die als 

motor fungeert voor de regionale samenwerking.  

Samenwerken is vertrouwen en elkaar zaken gunnen 

Samenwerken vereist onderling vertrouwen en elkaar zaken gunnen. Dit is een belangrijke basis voor 

de samenwerking. Omdat er soms ook keuzes moeten worden gemaakt die niet altijd gunstig zijn 

voor één van de partners (denk bijvoorbeeld aan detailhandel kernen of voorzieningen). Soms kan dit 

lastig zijn, omdat de democratische legitimiteit niet in de regio ligt, maar in de eigen gemeenten 

richting raden. Vanuit de regionale samenwerking moet de regionale samenwerking op dit niveau 

worden gefaciliteerd door regelmatig terugkerende activiteiten op regionale schaal, zoals 

bijvoorbeeld een netwerkborrel of regionale commissievergaderingen.  

Naast besluiten die mogelijk niet altijd gunstig uitvallen, is een voordeel van samenwerken dat 

wederzijdse hinder kan worden voorkomen, bijvoorbeeld als gevolg van ‘slopende concurrentie’ of 

het op elkaar afwentelen van negatieve bijeffecten.  

Erken krimp, denk vanuit kracht 

Bevolkingsdaling in de regio is een feit, waarbij er regionaal wel verschillen zijn en er soms ook nog 

groeikernen zijn. De regio moet de krimp erkennen, maar zich niet alleen maar richten op het 

behoud van de leefbaarheid, maar vooral ook op het versterken van de toekomstkracht van de 

regio1. Dit geeft de overheid als taak gericht te helpen bij het opbouwen van wat in ons krimpgebied 

onvoldoende in stand is/kan worden gehouden of zelfs verloren is gegaan. Daarbij gaat het om 

                                                
1 Dit standpunt wordt ingenomen in de essay ‘Land in Samenhang; krimp en regionale 
kansengelijkheid’, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Platform 31 
(2019).  



investeringen in bijvoorbeeld goed onderwijs, zorg, recreatie en mobiliteit, woonkwaliteit, 

werkgelegenheid, en goede voorwaarden voor bedrijvigheid.  

Vanuit dit denken hoeft het label van krimpregio geen bedreiging te zijn en biedt het de regio juist 

ook kansen.  

Regio Noordoost Fryslân als (uitvals)basis tussen drie steden 

Voor het vervolg van de publieke regionale samenwerking is de regio Noordoost Fryslân de basis. Dit 

sluit ook aan op het Daily Urban System van inwoners en ondernemers in de regio, zoals de Fryske 

Akademy heeft beschreven. Inwoners en ondernemers, maar ook inhoudelijke opgaven, houden zich 

niet altijd aan de gemeentegrenzen. Wel moet er vanuit deze basis de ruimte voor partners zijn om 

op thema’s in andere verbanden samen te werken of op een ander schaalniveau.  

Daarnaast ligt de regio Noordoost Fryslân ingesloten tussen drie stedelijke gebieden: Leeuwarden, 

Drachten en Groningen. Een plattelandsregio zoals Noordoost Fryslân kan niet zonder deze steden en 

zal, daar waar het nodig is, ook een verbinding moeten leggen met deze steden.  

MEERWAARDE 

Samenwerken op regionale schaal levert een meerwaarde op, waaronder: 

1. Toegang krijgen tot financiële middelen en samenwerkingen 

Door als regio samen op te trekken, ontstaat er een grotere kans op geld vanuit de provincie, 

het Rij, de EU en andere investeerders. Daarnaast zorgt het samenwerken als regio ervoor 

dat je een interessante samenwerkingspartner kan zijn, bijvoorbeeld voor pilots of 

maatwerktrajecten van het Rijk. De Versnellingsagenda is een voorbeeld van een resultaat 

welke ontstaan is vanuit de Proeftuin van het Rijk.  

2. Samenwerken als partners zorgt voor commitment en betrokkenheid 

Een samenwerking als regio heeft als voordeel dat je partners aan je samenwerking kan 

‘committeren’. De provincie en het Wetterskip zijn de afgelopen acht jaren gecommitteerd 

geweest aan de regionale samenwerking. Dit uit zich, naast financiële bijdragen, ook in 

ambtelijke en bestuurlijke aandacht voor de regio. Doordat deze partijen aan tafel zitten én 

capaciteit vrijmaken voor de regio, zorgt dit ervoor dat de regio goed in beeld is bij deze 

partners.  

Tevens draagt een dergelijke samenwerking bij aan de onderlinge ontmoeting van overheden 

in de regio én is het een platform om gezamenlijk onderwerpen en opgaven te agenderen.  

3. Vergroten ambitieniveau 

Met samenwerking worden de krachten gebundeld tussen de partijen. Hierdoor wordt er 

meer kennis en kunde samen gebracht, wat veelal leidt tot een hogere kwaliteit. In 

combinatie met een bundeling van financiële middelen, leidt dit uiteindelijk ook tot het 

kunnen vergroten van het ambitieniveau. 

Bijkomend voordeel is, door het netwerk rondom de regionale samenwerking, dat er 

eenvoudig contact wordt gelegd met externe partners die ook van invloed kunnen zijn op het 

vergroten van het ambitieniveau door het bundelen van kennis, capaciteit en/of middelen en 

het verruimen van de horizon.  

 

Naast bovenstaande zaken die meerwaarde opleveren, kan er soms efficiënter worden gewerkt, de 

bestuurlijke en ambtelijke drukte worden verminderd en organisatorische voordelen worden 

behaald.  



Niet altijd betekent regionaal samenwerken dat er alleen maar positieve effecten zijn. Er kan een 

gevoel overheersen dat er bevoegdheden moeten worden ingeleverd, dat men zich afvraagt of ze 

wel écht beter worden van de samenwerking of dat er verschillen in tempo zijn. Constructief 

samenwerken vergt echter het laten prevaleren van het groter geheel, waarvoor soms lokale 

belangen moeten wijken. Door dit echter steeds in evenwicht en vanuit vertrouwen te doen, zal 

samenwerking altijd tot synergie leiden, en dus ook een “plus” voor het eigen bestuurlijke gebied. 

 

 

  



HOOFDSTUK 4 INHOUDELIJKE AGENDA 

De afgelopen jaren heeft de regionale samenwerking zich op een grote diversiteit aan opgaven 

gericht, verdeeld over drie thema’s.  

De inhoudelijke agenda voor het vervolg van de publieke regionale samenwerking omvat in ieder 

geval niet de thematiek van de Versnellingsagenda en autonome gemeentelijke taken. De 

inhoudelijke thema’s van de Versnellingsagenda zijn belegd in de Versnellingsagenda en worden via 

de bijbehorende governance aangestuurd. 

Het is duidelijk welke thema’s niet in het vervolg van de regionale samenwerking worden 

opgenomen, maar welke dan wel? Bestuurlijk is er een vraag naar focus, maar tegelijkertijd wordt er 

ook belang gehecht aan een stuk integraliteit van de diverse onderwerpen.  

ANNO II opgaven voortzetten voor uitwerken visies 

Vanuit ANNO II zijn er een aantal opgaven waar onlangs visies voor zijn opgeleverd en waarbij nu de 

volgende fase wordt gestart van uitwerking óf waarbij de ambities nog niet zijn behaald in verband 

met een langere looptijd. Deze opgaven hebben behoefte om een plek te krijgen in het vervolg van 

de regionale samenwerking. Het gaat hierbij in ieder geval om: 

- Bereikbaarheid: hiervoor is eind 2019 een mobiliteitsvisie opgeleverd, welke verdere 

uitwerking moet krijgen in zes gebiedsopgaven welke om een regionale aanpak vragen.  

- Recreatie en toerisme: eind 2019 is de regionale beleidsvisie recreatie en toerisme 

vastgesteld. Hieronder hangt een meerjarig uitvoeringsprogramma welke om een regionale 

aanpak vraagt.  

- Duurzaamheid & energietransitie: vanaf 2016 is gestart met de opgave waar een ambitie aan 

verbonden is om in 2025 40% van de benodigde energie in Noordoost Fryslân duurzaam op 

te wekken. Tot en met 2019 is gewerkt aan het uitvoeringsprogramma. Hiermee is de basis 

gelegd voor het behalen van de ambitie, maar dit heeft meer tijd nodig. Daarbij komt tevens 

de ontwikkeling van het opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES) en de 

Transitievisie warmte (welke alle gemeenten voor 2021 opgesteld moeten hebben). Deze 

onderwerpen vragen om ook om een regionale aanpak en afstemming.    

ANNO II opgaven voortzetten in ‘grotere’ belang regio 

In de ANNO II opgaven waren nog veel meer opgaven opgenomen. Een aantal opgaven zijn 

inhoudelijk belangrijk om met elkaar af te stemmen, mede gelet op de (demografische) 

ontwikkelingen in de regio. Dit betekent ook dat het opgaven kunnen zijn waarbij er keuzes dienen te 

worden gemaakt waarbij sommige partners soms iets moeten ‘inleveren’ of het om het voorkomen 

van ‘hinder’ voor één van de partners gaat.  

Opgaven vanuit de ANNO II periode die hier betrekking op hebben zijn: 

- Wonen 

- Voorzieningen 

- Detailhandel  

- Zorglandschap 

Regionale samenwerking op deze opgaven betekent dus ‘geven en nemen’, maar ook op regionale 

schaal uitvoering geven aan de verschillende visies die in ANNO II zijn opgesteld en hier (bestuurlijke) 

keuzes op maken en activiteiten op ontplooien. Samenwerking op één of meerdere van deze 

opgaven heeft bijvoorbeeld als voordeel dat er een gezamenlijke visie of ‘inzet’ ontstaat vanuit de 



gemeenten waarop afstemming kan worden gezocht met partners zoals de provincie of het Rijk. 

Denk daarbij aan het maken van afspraken met betrekking tot woningbouw, maar ook het invullen 

van het maatwerktraject wonen met het Rijk, het verder uitwerken van de regionale kernen voor 

detailhandel, etc. Zonder regionale samenwerking op deze thema’s zal iedere partner het maximaal 

mogelijk voor ‘zichzelf’ uit de opgaven proberen te halen, wat uiteindelijk voor de regio in z’n geheel 

naar alle waarschijnlijkheid niet de beste oplossing zal zijn.  

Groen-blauwe opgaven 

Binnen de ANNO II agenda waren er meerdere opgaven op het gebied van Grien & Blau: 

natuurinclusieve landbouw, toekomstbesteding watersysteem (Better Wetter), duurzaamheid & 

energietransitie en biodiversiteit. Alle betrokken partners waren nauw betrokken bij de opgaven en 

hechten grote waarde aan regionale samenwerking op deze thema’s.  

Natuurinclusieve landbouw is met Fjildlab onderdeel geworden van de Versnellingsagenda. 

Daarnaast is er vanuit Better Wetter de vraag om ook bij Fjildlab aan te sluiten, waar tevens ook 

mogelijke aanknopingspunten voor biodiversiteit liggen. Voor een aantal opgaven is een toekomstige 

regionale samenwerking dan ook al ‘geborgd’, de vraag is vooral op welke wijze de samenwerking 

‘Grien & Blau breed’ wordt georganiseerd. Dit wordt in hoofdstuk 5 beschreven.  

Ontwikkeling omgevingsvisie 

Tevens speelt de ontwikkeling van de omgevingsvisie, waarbij alle overheden verplicht worden een 

strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie 

heeft betrekking op alle terreinen van de leefomgeving. De omgevingsvisie gaat in op de samenhang 

tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel 

erfgoed. Het is mogelijk om een gezamenlijke of regionale omgevingsvisie op te stellen in plaats van 

een gemeentelijke of provinciale.  

Tot nu toe ontbreekt er regionale coördinatie, regie en afstemming met betrekking tot de 

omgevingsvisie. Om die reden wordt voorgesteld om de omgevingsvisie als regionale opgave te 

benoemen. De partners hebben tot nu allemaal de insteek gekozen om tot eigen omgevingsvisies te 

komen, maar mogelijk zijn er onderdelen die voor alle partners gelden en vanuit de regionale 

samenwerking in de lokale visies kunnen worden toegevoegd. De omgevingsvisie is daarmee tevens 

een ‘paraplu’ boven alle thema’s voor het vervolg van de regionale samenwerking.  

 

 

  



BIJLAGE 

Input ambtenaren, welke thema’s moeten we samenwerken: 

- Onderwijs 

- Zorg 

- Jeugdzorg 

- Woningbouwafspraken 

- Verduurzamen (woningen) 

- Mobiliteit 

- Leefbaarheid 

- Voorzieningen 

- Energietransitie 

- Veenweide 

- PAS 

- Verzilting 

- Dijkverzwaring 

- Natura 2000 

- Biodiversiteit 

- Zorglandschap 

- Toeristische visie 

- Detailhandelsvisie 

- Vestigingsklimaat 

- Omgevingswet  

- DOM’s  

-  

En op welke thema’s NIET: 

- Biodiversiteit 

- Autonome gemeentelijke taken 

- Thema’s versnellingsagenda 

- ‘rest’ thema’s economie 

- Water en riolering 

  



HOOFDSTUK 5 REGIONALE ORGANISATIE 

Volgt na 12 december wanneer er overeenstemming is over uitgangspunten en inhoudelijke agenda.  

In ieder geval ook opnemen: 

- Verankering in de interne organisaties 

- Verbinding met de raden en Staten 
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