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Toekomstvisie 2030  
 
Een reis naar de toekomst, stap in en doe mee! 
 
Wonen en werken in netwerken 
 
We gaan op reis naar 2030. Op reis naar de regio Noordoost Fryslân, die vitaal is en 
veerkrachtig. Een regio die tijdig heeft ingezien, dat een stabiliserende of krimpende 
bevolking geen bedreiging hoeft te zijn. Maar vooral ook een regio, die zich in 2010 
duidelijk heeft gepositioneerd, de toekomst helder in beeld heeft gebracht en daarbij 
zelf het heft in handen heeft genomen. Een regio vol zelfvertrouwen, die de 
bescheidenheid van zich heeft afgeschud.  
In 2030 is Noordoost Fryslân niet meer dat deel van de provincie, dat aan het uiteinde 
ligt. De regio heeft haar deuren wijd opengegooid en is onderdeel van provinciale, 
landelijke en ook internationale netwerken geworden. Wonen en werken in netwerken 
heeft Noordoost Fryslân in 2030 verder gebracht. Deze nota gaat over de reis naar 
2030, over de vergezichten en de stations die we onderweg zullen passeren. Stap in, 
denk mee en doe mee. Wacht niet, want de reis is al begonnen! 
 
Een actief platteland in een internationaal netwerk 
 
Noordoost Fryslân is in 2030 een vitale regio, niet alleen intern gericht, maar vooral ook 
extern. Onderdeel van een wereld die sterk is georiënteerd op communicatie, 
informatie-uitwisseling en mobiliteit. Een regio ook, die door mee te bewegen met 
trends en ontwikkelingen, erin is geslaagd te moderniseren en dan niet alleen op het 
gebied van werken en wonen. Ook onderwerpen als: zorg en onderwijs, vergrijzing en 
ontgroening zijn op tijd herkend en aangepakt. Zo is Noordoost Fryslân erin geslaagd 
om de krimp – niet te keren, maar wel - het hoofd te bieden, stabiel te blijven en 
perspectief te bieden voor ook jonge inwoners.  
Doordat het gebied zich, vooral voor wat de verbindingen betreft, sterk heeft 
georiënteerd op Groningen, Leeuwarden en Drachten is het een regio  geworden, waar 
wonen en werken maximaal zijn geïntegreerd.  Kernbegrippen die daarbij van belang 
zijn, vallen onder de noemer: samenwerking, kwaliteit voor kwantiteit en het zoeken 
naar unieke combinaties. Zo ontstaat een aanpak die specifiek op de regio is 
toegespitst.  
Daarbij is aansluiten bij de gelaagdheid in het voorzieningenniveau een belangrijk 
uitgangspunt. Niet alles kan overal. Door scherpe keuzes te maken is Noordoost Fryslân 
erin geslaagd het voorzieningenniveau vast te houden en zelfs te versterken. 
 
 
 
Belangrijke functie voor de clusterkernen 
 
Clusterkernen Dokkum-Damwoude, Burgum-Hurdegaryp, Veenwouden-
Zwaagwesteinde, Buitenpost-Kollum en Surhuisterveen-Harkema hebben hun ligging 
aan belangrijke regionale structuren (weg, water en spoor) benut en daarmee een 
belangrijke regionale functie in Noordoost Fryslân ontwikkeld. Door de toegenomen 
mobiliteit vinden inwoners van het omringende platteland een reisafstand van tien 
kilometer of meer naar een school, een sportvoorziening of een winkel geen enkel 
bezwaar. Door zoveel mogelijk te focussen juist op deze kernen, is hier een compleet 
pakket van voorzieningen in stand gebleven. Concentratie van bedrijventerreinen op 
een beperkt aantal locaties, samen met herstructurering van de bestaande terreinen, 
hebben de uitstraling ervan aanzienlijk verbeterd. Knelpunten binnen de dorpen zijn niet 
plaatselijk, maar regionaal geïnventariseerd en opgelost. Door een flexibel planologisch 
beleid zijn de vrijkomende plekken ingevuld met nieuwe maar in de kernen passende 
functies, wat de levendigheid van de dorpen sterk heeft bevorderd. 
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Kansen voor de kleine dorpen 
 
Juist de kleine dorpen hebben krimp als een kans tot heroriëntatie aangegrepen. Door 
schaalvergroting en vergrijzing is het aanbod aan voorzieningen in de directe omgeving 
teruggelopen. Nieuwe inwoners zijn gewend om voor school of winkel vijf of tien 
kilometer af te leggen. Toch zijn het nog steeds levende dorpsgemeenschappen. Lege 
plekken zijn benut door het inplaatsen van woon-werk combinaties of kleinschalige 
bedrijven. Het thema-wonen (woonvormen met specifieke extra faciliteiten) heeft zijn 
intree gedaan en verschillende dorpen hebben daar goed op ingespeeld. Het wonen met 
als thema wellness, landgoed-wonen en wonen met het accent op mobiliteit gaf de 
uiteenlopende delen van Noordoost Fryslân een eigen gezicht. Vooral de kleinste dorpen 
zijn als woondorp zeer in trek geraakt. Doordat oude kerken een extra invulling hebben 
gekregen op het gebied van kunst, ambacht en cultuur is er regelmatig wat te doen.  
Kleinere woningen, die niet meer geschikt zijn voor permanente bewoning zijn in 
gebruik als recreatiewoning, of als bed & breakfast. Actieve dorpsverenigingen met een 
eigen dorpsbudget zorgen voor sociale cohesie. Kortom: mensen die wonen in de kleine 
dorpen hebben daar bewust voor gekozen en voelen zich hier op hun plek, doordat is 
gestuurd van kwantiteit naar kwaliteit. 
 
Concentratie van voorzieningen en toerisme in Waddenstad Dokkum 
 
Regiostad Dokkum heeft goed ingespeeld op de aanleg van de Centrale As. Doordat de 
afstand naar Dokkum, niet alleen in kilometers, maar vooral ook in reistijd sterk is 
ingekort, is ook de toeristische betekenis van  Dokkum en het omringende gebied sterk 
toegenomen. Dokkum staat internationaal op de kaart als ‘Waddenstad’ en door zich 
alszodanig te profileren en tal van arrangementen aan te bieden, heeft de stad nu een 
internationale aantrekkingskracht. Niemand vindt het nog bijzonder dat toeristen - niet 
alleen vanuit Zuid-Europa, maar ook uit Japan of China-  via Eelde worden ingevlogen 
om een weekend te genieten van het Werelderfgoed Waddenzee.  
De stad heeft door een toenemende aantrekkelijkheid en uitstraling enkele stuwende 
bedrijven, met een relatie tot het Waddengebied, weten aan te trekken. Door de aanleg 
van een fijnmazig ICT netwerk is de kenniseconomie nu een van de economische 
dragers van het gebied. De sterke concentratie van hoogwaardige voorzieningen in 
Dokkum heeft ertoe bijgedragen, dat niet alleen de centrumfunctie van Dokkum is 
versterkt, maar dat daarmee ook de regio Noordoost Fryslân als geheel sterker is 
komen te staan.  
 
Platteland anders actief 
 
Het Nationale Landschap Noordelijke Friese Wouden en het Lauwersmeergebied trekken 
veel mensen naar Noordoost Fryslân. Wandel-en fietsroutes zorgen ervoor, dat toeristen 
die het gebied veelal per motorboot bezoeken, nu het landschap daadwerkelijk kunnen 
“binnendringen”. Niet alleen verblijven toeristen er langer, maar ook komen ze vanwege 
de grote afwisseling in het toeristische aanbod regelmatig terug. Tal van voorzieningen 
voor de dagrecreatie maken dat de omzet uit het toerisme nog steeds stijgt. 
De landbouw is er in geslaagd de ommezwaai naar een nieuw Europees landbouwbeleid 
te maken. Met veel minder bedrijven, dat wel. Noodgedwongen minder gebruikmakend 
van Europese subsidies. Er is een duidelijke tweedeling ontstaan tussen de grote en de 
kleine(re)  bedrijven. Enkele echt grote melkveehouderijbedrijven, met gemiddeld 
tussen de vijfhonderd tot duizend stuks melkvee, hebben hun stallen in de daarvoor in 
aanmerking komende gebieden geconcentreerd op bouwblokken tot maximaal drie 
hectare.  Maar ook in de gebieden met landschappelijke beperkingen zijn de 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw door middel van maatwerk maximaal 
benut. Voor het vee is er uitloop op een huiskavel. Niet alleen melkveehouderijbedrijven 
zijn sterk opgeschaald. Ook akkerbouwbedrijven zijn doorgegroeid naar een gemiddelde 
grootte van boven de 150 hectare. Ook hier vinden we veel minder bedrijven, met de 
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duidelijke behoefte voor een flexibele invulling van het bouwblok. Kleinere bedrijven 
hebben neveninkomsten gezocht in “groene diensten” als landschapsonderhoud 
 
Centrale As geeft impulsen 
 
De ontsluiting van Noordoost Fryslân is aanmerkelijk verbeterd, hetgeen van cruciaal 
belang is geweest voor de economische ontwikkeling. Het heeft voorkomen dat deze 
regio in een neerwaartse spiraal is terecht gekomen. Belangrijkste gevolg van een 
goede Noord-Zuid verbinding is dat het gebied veel meer als een geheel wordt gezien.  
Dokkum heeft met de ruimtelijke ontwikkeling aan de westrand, inclusief westelijke 
rondweg en het integraal project Súd Ie, uitstekend ingespeeld op deze nieuwe 
aansluiting. Maar ook plaatsen als Burgum, Feanwâlden, Zwaagwesteinde en Damwâld 
hebben sterk van deze verbeterde Noord-Zuid verbinding geprofiteerd. De leefbaarheid 
en ruimtelijke kwaliteit in Burgum, de Falom, Feanwâlden, Damwâld, Hurdegaryp en 
Garyp zijn sterk verbeterd. Niet alleen de direct aangelegen dorpen maar ook de 
zogeheten flanken van Noordoost Fryslân hebben baat gehad bij de aanleg van De 
Centrale As, doordat ook daar complementair de verkeerstructuur is aangepast, met als 
gevolg een positieve uitwerking op de ruimtelijk economische ontwikkeling en kwaliteit. 
Door de aanleg van de rondweg rondom Buitenpost en Surhuisterveen, heeft het 
winkelgebied daar een grote kwaliteitsimpuls gekregen. De Stroobossertrekweg en de 
verkeerstructuur door de Trynwâlden zijn afgewaardeerd. Al met al heeft de aanleg van 
de Centrale As het gebied een veel vriendelijker en toegankelijker gezicht gegeven. 
 
Natte infrastructuur en spoor opgewaardeerd 
 
Ook op het gebied van de ‘natte’ infrastructuur is er in 2030 veel tot stand gebracht. De 
binnenvaart is sterk toegenomen over het dan geheel voor twee-baks duwvaart en vier 
lagen containers geschikt gemaakte Prinses Margrietkanaal. Met het natte 
bedrijventerrein Skûlenboarch/Westkern is daar goed op ingespeeld. Containeroverslag 
en aan- en afvoer van bulkgoederen en de daarvan afgeleide logistieke takken hebben 
voor extra werkgelegenheid gezorgd.  
Naast de grote beroepsmatige natte infrastructuur is ook het veel fijnmaziger toeristisch 
waternetwerk aanzienlijk uitgebreid. Door opwaardering van de Suder-Ie, het koppelen 
aan de Lits-Lauwersmeerroute, het heropenen van de opvaarten en de aanleg van een 
alternatieve vaarroute ten zuiden en tegelijkertijd ter ontlasting van het PM kanaal, 
ontstaan nieuwe toeristische knooppunten, waarbij Dokkum en het Lauwersmeer 
fungeren als uitvalsbasis voor een toeristische verkenning van het gebied.  
De spoorweg tussen Groningen en Leeuwarden is nu geheel verdubbeld, zodat ook hier 
net als in veel andere delen van ons land “vertramming” van het spoor is ingevoerd. 
Ieder kwartier een trein, gekoppeld aan frequent openbaar vervoer naar de omringende 
kernen, heeft de aantrekkelijkheid van het gebied als woonregio sterk verbeterd.  
 
Versterken van het MKB: innovatief ondernemen 
 
Noordoost Fryslân vindt zijn economische kracht in relatief kleinschalige bedrijven. In 
het verleden werd daar enigszins op neergekeken, ze zouden te weinig innovatief zijn 
en teveel verzorgend, te weinig stuwend. Of, met andere woorden onvoldoende 
toegevoegde waarde leveren voor het gebied. 
Hoe anders is dat in 2030. Nog steeds vormt de kleinschalige bedrijvigheid de 
economische ruggengraat van Noordoost Fryslân, maar drie duidelijke accenten hebben 
de vitaliteit van het MKB sterk verbeterd, namelijk de maximale aandacht voor variatie 
en voor innovatie en vooral het werken binnen netwerken.  
Geen strakke structuren opzetten, maar aansluiten bij een veelheid van initiatieven van 
onderop, is een aanpak die veel effect heeft gehad. Het project ‘voorbeeldbedrijven’ was 
daarbij een eerste aanzet. Het inzetten van een MKB-kennismakelaar, dus een 
benadering per bedrijf, heeft er toe bijgedragen dat het kennisniveau in de MKB-sector 
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sterk is toegenomen. Stimuleren en goed begeleiden van kleine ondernemingen en 
vooral ook starters heeft veel succes gehad. 
Vooral door het creëren van allerhande voorzieningen zoals, woonwerkmilieus en 
ondernemersnetwerken heeft de regio zich ontwikkeld tot de kraamkamer van Noord-
Nederland. Cottage industries, kleine bedrijfjes, vaak eenmansbedrijven, werkend met 
hoogstaande technologie, hebben – geholpen door een uitstekend glasvezel netwerk – 
overal in de regio een plek gevonden. 
 
Samenwerking tussen “de drie O’s” -ook wel genoemd “De Gouden Driehoek” - ofwel 
onderwijs, ondernemers en overheid heeft ertoe geleid, dat in 2030 juist de jongeren 
zich aangetrokken voelen zich als ondernemer te vestigen. De ‘werkplaats’, een 
vooruitgeschoven post van de hoger onderwijsinstellingen in de regio, waar 
ondernemers en onderwijs samen concrete innovatievraagstukken oplossen, is 
gemeengoed geworden. Binnen en tussen branches zijn nu experimenteeromgevingen 
ingericht waar praktische kennis wordt omgezet in nieuwe producten en werkwijzen. Zo 
ontstonden moderne en tegelijk kleinschalige bedrijven, met gevoel voor het ambacht 
en tegelijk zeer innovatief. De aloude coöperatiegedachte- voorheen bekend vooral 
vanuit de landbouw – heeft veel MKB bedrijven direct voordeel gebracht. Met werken 
binnen netwerken heeft Noordoost Fryslân zich sterk geprofileerd! 
 
Duurzaamheid als leidend principe 
 
In 2030 is duurzaamheid zodanig onderdeel van alle denken en doen, dat het nauwelijks 
meer als een afzonderlijk thema vermeld zal worden. Om te beginnen is het gebied er in 
geslaagd CO2 neutraal te worden, door onder andere: de grootschalige introductie van 
elektrische auto’s, installatie van ‘slimme meters’ (die de verbruikers helpen hun 
energie zo optimaal mogelijk in te zetten) in woningen en bedrijfsgebouwen, het 
bouwen van klimaatneutrale woningen en bedrijfsgebouwen.  
Het introduceren van de cradle to cradle benadering was minstens zo belangrijk, omdat 
hier projecten konden konden worden geïntroduceerd, waarbij een innovatieve 
maakindustrie een belangrijke rol speelde. 
De agrarische sector heeft met het plaatsen van (landschappelijke aanvaardbare) 
zonnecollectoren op de daken van boerderijen en het produceren van groen gas 
eveneens een stevige bijdrage geleverd aan het ‘vergroenen’ van het gebied. Het 
openbaar vervoer is geheel overgestapt op bussen en treinen die of elektrisch of door 
middel van biobrandstoffen worden voortgestuwd. De watersport wordt voortgestuwd 
door wind, of door groene electriciteit. 
 
Noordoost Fryslân valt op 
 
In 2030 is Noordoost Fryslân een gebied dat er bovenuit springt. En dat weet men niet 
alleen binnen het gebied zelf, maar ook ver daarbuiten. Het is de combinatie van een 
grote diversiteit aan landschapsvormen en woonkwaliteiten, met een innovatief 
bedrijfsleven, die het gebied een geheel eigen gezicht geven.  
De grotere plaatsen zijn onderdeel geworden van een stedelijk netwerk, met veel 
arbeidsplaatsen op forensafstand. Wonen in een prachtige omgeving, met werk op korte 
afstand en hoogwaardige voorzieningen onder handbereik: die mix biedt Noordoost 
Fryslân. 
Ambitieuze bestuurders hebben samen met enthousiaste ondernemers en meedenkende 
bewoners de regio een nieuw elan gegeven. Net een beetje anders dan de rest van 
Fryslân. Eigenzinnig, maar niet eigengereid. Een gebied, dat voor zichzelf opkomt met 
een duidelijke visie op zijn eigen toekomst. Een gebied dat in 2030 kan laten zien, dat 
het de slag van de twintigste naar de eenentwintigste eeuw perfect heeft gemaakt! 
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1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
De provincie Fryslân, de vijf gemeenten in de regio Noordoost Fryslân (Achtkarspelen, 
Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel) en het 
georganiseerd bedrijfsleven hebben hun krachten gebundeld, om in de komende jaren 
een ambitieus en toekomstgericht economisch ontwikkelings- en 
investeringsprogramma te realiseren. Het sociaal-economisch Masterplan: ‘Wonen en 
Werken in Netwerken’ , is een belangrijke aanzet daartoe. In dit masterplan wordt de 
verbinding gelegd tussen de grote, reeds geplande, (infrastructurele) projecten 
enerzijds, waarvan de aanleg van de Centrale As wel de belangrijkste is en de vele 
sociaal-economische uitdagingen waar het gebied voor staat anderzijds. Het proces dat 
met de totstandkoming en de uitvoering van het Masterplan op gang is gekomen, heeft 
nu reeds aangetoond, dat er een grote bereidheid is tot samenwerking tussen de 
partners in de regio. Het is van het grootste belang, dat deze verbondenheid tussen de 
maatschappelijke partners wordt bevestigd en versterkt, om daarmee de positieve 
beweging die is ontstaan voort te zetten! Proces en inhoud zijn beide even belangrijk en 
moeten daarom steeds hand in hand gaan. 
 
De regio Noordoost Fryslân is met  120.000 inwoners de grootste plattelandsregio in de 
provincie. Het gebied beschikt naast een grote agrarische sector ook over een 
omvangrijk vaak kleinschalig midden- en kleinbedrijf en een industriële sector met een 
aantal innovatieve bedrijven, die op nationale en internationale schaal opereren. De 
regio is centraal gelegen tussen drie grote economische kernen (Groningen, Leeuwarden 
en Drachten) en herbergt een Nationaal Landschap, twee Nationale Parken en 
Werelderfgoed Waddenzee. Met andere woorden: een regio met potentie.  
Ondanks de aanwezige potentie bevindt het gebied zich momenteel in een relatief 
achtergestelde positie en wordt het geconfronteerd met een aantal trendmatige 
bedreigingen op het gebied van leefbaarheid waarbij met name demografische krimp, 
vergrijzing en ontgroening steeds manifester worden. De concurrentiepositie van de 
regionale economie staat onder druk, als gevolg van kleinschaligheid en versnippering. 
In het Masterplan worden deze aspecten aan de hand van een uitgebreide SWOT-
analyse nader uitgewerkt. 
Hoewel de regio zich nog in een achterstandspositie bevindt en zich met een aantal 
bedreigingen geconfronteerd ziet, staat men zeker niet stil. Er wordt de komende jaren 
geïnvesteerd in een aantal majeure infrastructurele projecten en ruimtelijke 
programma’s. Te weten: 
 
• de aanleg van de Centrale As; 
• verdubbeling van de spoorweg Leeuwarden-Groningen; 
• verbreding en opwaardering van het Prinses Margrietkanaal; 
• 2e fase van het Friese Merenproject; 
• aanwijzing van de Waddenzee als werelderfgoed en de Noardlike Fryske Wâlden    

als Nationaal Landschap. 
 
Naast deze grote investeringsprojecten bestaat er een ruime hoeveelheid andere 
(infrastructurele) plannen voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, ontwikkeling 
van stationsgebieden, de aanleg van een glasvezelnetwerk, ontwikkeling van 
recreatievoorzieningen en bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe rondwegen bij Dokkum en 
Surhuisterveen. Al deze grote en kleinere projecten tezamen zullen het ruimtelijk 
karakter van het gebied ingrijpend veranderen en kunnen belangrijke dragers zijn om 
de potentie van de regio te benutten, de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en 
daarmee de economische vitaliteit van het gebied te vergroten. 
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Figuur 1 Overzichtskaart regio Noordoost Fryslân  

 
 Bron: Provincie Fryslân 
  

Maar het versterken van de infrastructuur is slechts een begin. Essentieel is voor de 
komende jaren de vraag hoe het gebied omgaat met deze financiële  impulsen en hoe 
de effecten ervan kunnen worden geoptimaliseerd. Meerwaarde kan alleen ontstaan 
door het creëren van samenhang of anders gezegd: het vormen van netwerken. Immers 
alleen door afzonderlijke projecten en initiatieven te verbinden, zullen de opbrengsten 
hiervan elkaar versterken en kunnen de uitdagingen voor de toekomst met succes 
worden aangegaan.  
 
Het voorliggende Masterplan is in nauw overleg met de Provincie Fryslân, de vijf 
gemeenten en ondernemers(-organisaties) uit het gebied tot stand gekomen. Daarbij is 
gebruik gemaakt van een creatief proces, via de zogenaamde carrousels (zie kader). 
Synergie uit samenwerking is zo het belangrijkste motto geworden van de strategie die 
in het Masterplan wordt ontwikkeld. Synergie, niet alleen voor de projecten en 
actiepunten die eruit voortvloeien, maar des te meer ook voor de bij projecten 
betrokken actoren en de partners in regio. Daarnaast legt het Masterplan een aantal 



 10 

keuzes voor zoals: nieuwe bedrijventerreinen, waar wel, waar niet, voorzieningen 
centraal of decentraal. Niet alles kan overal. Zeker in een relatief ijle regio moet 
samenballing van voorzieningen, winkels, bedrijventerreinen, zorg en onderwijs 
voorkomen dat er te weinig massa is om een acceptabel niveau te blijven bieden. 
Kiezen is lastig, niet kiezen is erger! 
 
Suggesties voor uitwerking van de visie in de vorm van actiepunten 
Niet alle plannen en voorstellen, zoals die in het Masterplan worden geformuleerd zijn 
op korte termijn realiseerbaar. De tijdshorizon is niet voor niets gesteld op 2030. Om 
niettemin zoveel mogelijk grip te krijgen op de toekomstige ontwikkelingen worden 
denkrichtingen, suggesties en plannen, zoals die gaandeweg bij het ontwikkelen van het 
Masterplan naar voren kwamen, waar mogelijk vertaald in actiepunten. Deze 
actiepunten geven de visie concreet handen en voeten en moeten gezien worden als 
suggesties voor uitwerking van de visie. De actiepunten kunnen dienen als kapstok voor 
een uitvoeringsprogramma. 
 
Bij de totstandkoming van het Masterplan hebben alle partijen blijk gegeven van een  
sterke betrokkenheid en verbondenheid met hun regio Noordoost Fryslân. Het 
vasthouden en benutten van die positieve houding is een belangrijk fundament, om bij 
de uitvoering van dit Masterplan op voort te bouwen! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actieve betrokkenheid bij de totstandkoming van het Masterplan 
 
Vanuit de sociaal economische trends en 
de grote infrastructurele ontwikkelingen 
die er in het gebied spelen en gaan 
spelen is een creatief proces gestart met 
de stakeholders in de regio. De methode 
die we hiervoor hebben gebruikt zijn de 
carrousels. Een carrousel is een 
methode waarbij voorliggende thema’s 
vanuit verschillende invalshoeken van 
creatieve oplossingen worden voorzien. 
In bijeenkomsten, met bestuurders, 
beleidsambtenaren en ondernemers 
hebben we zoveel mogelijk informatie 
vanuit de regio geinventariseerd. Het 
gaat hierbij om het genereren van aanvullende projecten, gebaseerd op ontwikkelingen 
of thema’s die spelen in de regio. Zaken die daarbij aan de orde kwamen waren onder 
meer: krimp en voorzieningen, innovatie bij bedrijven, onderwijs en arbeidsmarkt of 
ontwikkelingen in het toerisme. Op die manier is de regiospecifieke kennis en ervaring 
samengebracht met onze analyse.  
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1.2 Relatie met andere plannen en initiatieven 
 
Bij het ontwerpen en schrijven van het sociaal-economisch Masterplan is vanuit de 
stuurgroep nadrukkelijk de vraag neergelegd om ‘out of the box’ te durven denken. In 
de sessies van de verschillende carrousels en de gesprekken met ‘stakeholders’ is die 
insteek eveneens gekozen. Niet vergeten moet worden, dat het Masterplan een visie 
geeft op de langere termijn, van 2010 tot 2030. Daarmee is het volstrekt niet de 
bedoeling, dat het Masterplan wordt gezien als een op zich staand document. Met name 
via het ambtelijk overleg zijn verschillende kaderstellende nota’s naar voren gebracht, 
waarmee in de uiteindelijke opstelling van het Masterplan rekening is gehouden. 
 
Het sociaal-economisch Masterplan is een visiedocument en vormt de paraplu waar 
andere reeds lopende beleidsstukken en programma’s onder en aan te koppelen zijn. De 
onderstaande figuur geeft een (niet uitputtend) beeld van de relatie tussen het 
Masterplan en overige op Noordoost Fryslân betrekking hebbende documenten. 
 

Sociaal-economisch masterplan

•Eerste uitwerking ruimtelijke economische kansen voor 

Noordoost Fryslân – gemeenten Dongeradeel, 

Dantumadiel, Tytsjerksteradiel

•Projectenplan NOFA

•Plattelandsprojecten

•Activiteiten NFW

•Vital Rural Areas 

•Gouden Driehoek

•Werkplaats Veenwouden

•Activiteiten Fryslân marketing

•Activiteiten VVV Lauwersland

•Lokale plannen en structuurvisies van regionaal belang

•Streekplan Fryslân

•Economisch programma Fryslân

•Rijksbeleid Pieken in de Delta

•Energieakkoord Noord-Nederland

•Europees/nationaal landbouwbeleid

•Reorganisatie Provincie Fryslân/ Trendbrekke

•Uitvoeringsprogramma Waddenfonds

•Nationale en provinciale aanpak krimp 

•Fryske Fiersichten

•Friese merenproject 

•SER-ladderonderzoek

Bestaand beleid/ voedende 

documenten:

Kaderstellend voor/ verweven met:

 
 
 
Het Masterplan houdt in zijn ontwerp dus rekening met het bestaande beleid terwijl bij 
de uitvoering ervan binnen Noordoost Fryslân afgestemd moet worden met andere 
programma’s, projecten en activiteiten die in het gebied reeds aan snee zijn. 
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2 Positionering 
 

2.1 SWOT-analyse 
 
Voordat de koers richting 2030 zal worden beschreven is het goed om eerst stil te staan 
bij de huidige positie van de regio en de sociaal-economische trends die de komende 
twee decennia zijn te verwachten. Beide zijn weergegeven in de onderstaande SWOT-
analyse en zullen hieronder worden toegelicht.  
   
Figuur 2 SWOT-analyse Noordoost Fryslân  
 

 
 
Sterke punten 
 
Hoewel Noordoost Fryslân een plattelandsregio is en niet over grote stedelijke kernen 
beschikt, zijn de stedelijke voorzieningen niet ver weg. De regio is strategisch gelegen 
tussen de grote stedelijke kernen in Noord-Nederland. Deze ligging kan worden uitgenut 
door de verbindingen tussen stad en platteland te versterken. Uit onderzoek1 blijkt dat 
90% van alle economische en sociale interacties plaats vinden binnen een straal van 
drie  
kwartier reistijd. Vanuit Leeuwarden en Drachten is heel Noordoost Fryslân in drie 
kwartier te bereizen. En vanuit Groningen en Heerenveen komt men (zeker met de 
komst van de Centrale As) tot in Dokkum. Alleen de reis naar de noordelijkste 
waddendorpen duurt iets langer dan drie kwartier. Vanuit dat oogpunt ligt de gehele 
regio dus binnen het ‘daily urban system’ van de noordelijke steden.  
 

                                                
1
 Tordoir (2010)  

Sterk 

• Strategische ligging in driehoek Leeuwarden-
Drachten-Groningen 

• Aanwezigheid Nationale Landschappen en 
Parken en Werelderfgoed 

• Aanwezigheid van sterke regiokernen/-stad 
met een goed voorzieningenniveau 

• Natte infrastructuur 
• Sociale cohesie en samenhang 

• Flexibiliteit door kleinschaligheid bedrijfsleven 
• Dynamisch en betrokken bedrijfsleven 

• Aanwezigheid eigen kabelbedrijf 
 

Zwak 

• Lage sociaal-economisch positie 

• IJle economie 

• Beperkte werkgelegenheidsgroei 
• Perifere ligging 
• Geen duidelijk imago 

• Innovatiegehalte totale bedrijvigheid 
• Financiële positie overheden  
• Bescheidenheid leidt tot introverte houding 

Kansen 

• Krimp en vergrijzing 

• Toenemende integratie stedelijke 
knooppunten Noord-Nederland 

• Toenemend belang kwaliteit wonen en leven 
bij arbeidsmarktkeuzen 

• Vervagende grenzen tussen wonen en werken 
• Toenemende behoefte aan rust, ruimte en 
bezinning 

• Opkomst van de netwerkeconomie 

• Groeiende behoefte aan eigen 
kwaliteitsproducten 

• Groeiende behoefte aan alternatieve energie 
• Opkomst cradle-to-cradle principe 

Bedreigingen 

• Krimp en vergrijzing 

• Schaalvergroting 
• Tekort aan ‘vaklui’ 
• Tekort aan hogeropgeleiden 
• Afbouw Europese landbouwsubsidies 
• Concurrentie en kannibalisme t.o.v. andere 
regio’s  

P 
O 
S 
I 
T 
I 
E 

T 
R 
E 
N 
D 
S 
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Een tweede sterk punt is het landschap. Noordoost Fryslân heeft met de aanwezigheid 
van Nationaal landschap de Noordelijke Friese Wouden, de Nationale Parken 
Lauwersmeer en Alde Feanen en Werelderfgoed Waddenzee een gevarieerd en 
kwalitatief hoogwaardig landschap. Dit biedt potentie voor ontwikkelingen op het gebied 
van wonen, recreatie en toerisme. Daarbij beschikt de regio ook over een aantal sterke 
regionale kernen en regiostad Dokkum die beschikken over een goed 
voorzieningenniveau. Er zijn complete winkelcentra, middelbare scholen en MBO-
opleidingen, een ziekenhuis en allerhande culturele en recreatieve voorzieningen.  
 

De regio beschikt ook over een goede natte infrastructuur. Het Prinses Margrietkanaal 
ontsluit de regio voor de beroepsvaart en maakt het mogelijk hier met bedrijvigheid op 
in te spelen. Naast deze ontsluiting is het gebied voor de recreatieve vaart meer dan 
uitstekend ontsloten. Door de opwaardering van de Lits-Lauwersmeerroute in het kader 
van het Friese meren project zijn de Alde Feanen, het Lauwersmeer en Dokkum goed op 
elkaar aangesloten. Hierdoor is een aantrekkelijke route dwars door de regio ontstaan 
die het Friese merengebied met de Waddenzee verbindt. Langs deze route bevinden 
zich ook binnen de regio meren als de Leijen en het Bergumermeer.  
 
Naast de fysieke verbindingen beschikt de regio ook over sterke non-fysieke 
verbindingen. De sociale cohesie en samenhang in de regio zijn sterk.2 Dit vertaalt zich 
ook in een dynamisch en betrokken bedrijfsleven.  
 

Het bedrijfsleven in de regio is kleinschalig van aard. Door het kleinschalige karakter is 
het bedrijfsleven flexibel, want kleine bedrijven zijn over het algemeen, door 
taakintegratie, korte lijnen, simpele procedures en persoonlijke relaties, beter in staat 
om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en kunnen snel coalities 
aangaan met andere partijen. Dit biedt concurrentievoordelen. Of het bedrijf ook echt 
flexibel is hangt echter wel af van de persoonlijke eigenschappen van de ondernemer.  
 
Noordoost Fryslân heeft op het gebied van de kabel en ICT-ontsluiting te maken met 
wat men de plattelandsparadox zou kunnen noemen. In meer afgelegen gebieden met 
een lage adressendichtheid is het duurder en minder rendabel om kabel en ICT-
netwerken aan te leggen. Daarentegen is de digitale ontsluiting voor deze gebieden wel 
cruciaal. De aanleg van goede verbindingen in plattelandsgebieden is voor grote 
aanbieders niet aantrekkelijk, de aanwezigheid van het eigen kabelbedrijf Kabel Noord 
maakt echter dat dit in Noordoost Fryslân wel mogelijk is. De aanwezigheid van dit 
bedrijf vormt dan ook een sterk punt waar het gaat om de digitale ontsluiting van de 
regio.  
 
Zwakke punten 
 
Een eerste aspect van achterstand wordt gevormd door de lage sociaal-economische 
status van het gebied; de inkomens zijn relatief laag, er bevinden zich relatief veel 
mensen in een uitkeringssituatie en het gemiddeld opleidingsniveau is laag3. 
 
Een tweede aspect van achterstand is de relatief ijle economie; de eigen afzetmarkt is 
klein door een relatief geringe en weinig koopkrachtige bevolking en de bedrijvigheid is 
hoofdzakelijk kleinschalig van aard. Daar komt bij dat door een relatief hoog aandeel 
van de landbouw en industrie en weinig commerciële diensten (traditionele 
sectorstructuur) de regio de laatste jaren een zeer lage werkgelegenheidsgroei heeft 
gekend en relatief weinig mogelijkheden biedt voor hoger opgeleiden.4 

                                                
2
 BBO (2009) 

3
 Zie bijlage 

4
 BBO (2009) 



 14 

Noordoost Fryslân is perifeer gelegen. Het ligt zowel landelijk als binnen Noord-
Nederland niet in een economische kernzone. Dit werkt ook door in een ‘ver weg imago’ 
van de regio. Bij het ‘ver weg imago’ komt dat de regio geen duidelijk profiel heeft. 5 De 
regio heeft, zoals hiervoor besproken veel sterke kanten, maar deze worden nog 
onvoldoende  voor het voetlicht gebracht.  
 
Ondanks het feit dat er een behoorlijk aantal innovatieve bedrijven in de regio zijn is 
het innovatiegehalte in de regio over het algemeen lager dan gemiddeld in Nederland.6 
Daarbij komt, dat er een grote mate van bescheidenheid heerst, die de charme in zich 
draagt van ‘doe maar gewoon’. Maar een minder introverte houding, de successen 
vieren en naar buiten brengen kan ook grote voordelen met zich brengen!  
 
De financiële positie van veel overheden is krap en zij dienen de komende jaren te 
bezuinigen. Dit is vanzelfsprekend een nadelig aspect voor de ontwikkeling van 
projecten en initiatieven.  Daarbij komt dat overheidsmiddelen nu nog sterk zijn 
verbonden met groei en ontwikkeling. Krimp en vergrijzing bergen het gevaar van 
stilstand en verpaupering in zich.  
 
Kansen  
 
De bevolking van Noordoost Fryslân zal de komende decennia gaan krimpen èn 
vergrijzen. De bevolking van Noordoost Fryslân zal in de komende twintig jaar naar 
verwachting met 7% krimpen. Het aantal huishoudens zal in de komende tien jaar naar 
verwachting nog wel licht toenemen en vanaf 2020 gaan dalen. Per 2030 zal het aantal 
huishoudens op vergelijkbaar niveau liggen als in 2010. Het aandeel 65-plussers zal 
naar verwachting in 2030 tussen de 25 en 30% liggen, waar dat in 2009 16% was. De 
gemeente Dantumadiel krijgt naar verwachting de meeste krimp (bevolking -13%) en 
vergrijzing (30% 65+ in 2030).7 De krimp en vergrijzing vormen niet alleen een 
bedreiging, maar bieden ook kansen. Zo kan er door niet langer in te zetten op groei, 
meer aandacht worden geschonken aan de kwaliteit van de ruimte en 
landschapsbehoud. Om deze kans te pakken en hier ook daadwerkelijk in te kunnen 
investeren is het wel van belang dat er kritisch wordt gekeken naar de wijze waarop dit 
is te financieren. De vergrijzing brengt verder meer werkgelegenheid in de zorgsector 
en hele nieuwe markten en mogelijkheden voor nieuwe bedrijvigheid met zich mee; te 
denken valt aan concepten als ‘Healing Environment’. 
 

Een tweede kans is gelegen in het feit dat naar verwachting de grote stedelijke kernen 
in Noord-Nederland in de komende decennia steeds meer gaan samensmelten in één 
groot stedelijk systeem. Niet zo zeer in termen van bebouwing, maar in termen van 
economische en sociale relaties. Voor Noordoost Fryslân ligt daarbinnen, met de 
kleinschalige kernen en bedrijvigheid en het karakteristieke coulissenlandschap van de 
Noordelijke Friese Wouden, een grote kans om zich te richten op kwaliteitsmilieus voor 
wonen, woon-werkcombinaties en specialistische diensten.8  
Gekoppeld aan de integratie van/met de stedelijke knooppunten ligt er ook een kans in 
het toenemend belang van de kwaliteit van wonen en leven bij arbeidsmarktkeuzen. 
Stijgende welvaart, hogere opleidingsniveaus, toegenomen mobiliteit en ICT-
ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat steeds meer mensen een ruimer arbeidsaanbod 

                                                
5
 BBO (2009)  

6
 BBO (2009) en zie bijlage 

7
 Provincie Fryslân (2010), Prognose Fryslân 2009-2030 – Trendprognose Bevolking en Huishoudens (zie ook 

bijlage) 

8
 Tordoir (2010) 
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hebben gekregen. Men heeft steeds meer te kiezen en mensen die kunnen kiezen, 
kiezen vaak op basis van leefkwaliteit9. Noordoost Fryslân kan deze kwaliteit bieden, 
met de grote noordelijke steden met al hun voorzieningen naast de deur, de eigen 
kernen met benodigde dagelijkse voorzieningen, een sterke sociale cohesie en het 
aantrekkelijke landschap.  
 
Dit gegeven wordt versterkt door de steeds verder vervagende grenzen tussen wonen 
en werken. ICT-ontwikkelingen maken het steeds meer mogelijk dat er voor velen thuis 
en vanaf elke gewenste locatie gewerkt kan worden. Het aantal ZZP’ers en kleine 
ondernemingen dat vanuit huis gerund wordt is de afgelopen jaren sterk gestegen en 
zal naar verwachting verder toenemen. Daar komt bij dat de moderne economie veel 
meer een netwerkeconomie zal zijn van kleinere entiteiten, dan van grote industrieën 
en kantoren. Ook zijn er steeds meer gezinnen waarin beide ouders werken, wat ook 
vraagt om flexibeler woon-werkverhoudingen. Noordoost Fryslân kent al een sterke 
traditie op het gebied van woon-werk combinaties. Het bedrijfsleven is kleinschalig, het 
woonmilieu aantrekkelijk, de ligging gunstig en tezamen met de aanleg van een ‘state 
of the art’ ICT-infrastructuur kan de regio op de trends inspelen en voorloper worden op 
het gebied van woon-werkcombinaties.  
 
Voor Noordoost Fryslân liggen er ook kansen in de toenemende behoefte aan rust, 
ruimte en bezinning. In de komende decennia zullen trends die we nu al zien zich verder 
door gaan zetten. Stedelijke gebieden worden steeds drukker en mensen krijgen steeds 
meer informatie te verwerken. De verwachting is dat waar we er nu nog bewust voor 
kiezen om online te gaan, we in de toekomst continu online zullen zijn. Het wordt dan 
een bewuste keuze om offline te zijn.10 Plekken waar nog rust en ruimte is, waar men 
offline kan zijn en tot bezinning kan komen, zullen steeds schaarser worden. De 
aanwezigheid van oude kerken en de rust en ruimte van het landschap  maken dat de 
regio ook goed in staat moet zijn om in te spelen op deze trend. 
 

De opkomst van de netwerkeconomie biedt grote kansen voor de regio. 
Bedrijfsnetwerken zullen geduchte concurrenten worden van grote ondernemingen. 
Wanneer markttransacties makkelijk verlopen kunnen werkzaamheden vaak beter 
worden verricht door een netwerk van samenwerkende kleine organisaties. Netwerken 
kennen namelijk lagere overheadkosten en een groter flexibiliteit. Daardoor kunnen ze 
zich makkelijker aanpassen, beter inspelen op de vraag van de klant en maatwerk 
leveren. Door toegenomen mobiliteit en ontwikkelingen in de ICT is het steeds 
eenvoudiger geworden om netwerken te vormen en dit zal zich in de komende decennia 
doorzetten.  Deze netwerkvorming hoeft zich ook niet te beperken tot de eigen regio, 
want er kunnen ook internationale netwerken worden gevormd. Hierin is al een trend 
zichtbaar in de opkomst van zogenaamde micromultionationals. Dit zijn internationale 
netwerken van kleine bedrijven die veelal inspelen op internationale nichemarkten. Uit 
onderzoek blijkt dat in deze markten ook de meeste groei zit.11 Deze ontwikkelingen 
bieden kansen voor Noordoost Fryslân waar nauwelijks grote ondernemingen zijn en de 
economie wordt gedomineerd door het kleinbedrijf.  
 
Sinds een ruim aantal jaren zien we als een tegenreactie op de verdergaande 
globalisering een beweging in de vorm van lokalisering. Dit uit zich in een 
herwaardering van het lokaal eigene en in context van die trend is ook de opkomst van 
bijvoorbeeld streekproducten te plaatsen. Het is de verwachting dat deze trend zich in 
de komende jaren verder door zal zetten. Hierbij zien we ook een trend die te 

                                                
9
 Tordoir (2010) 

10
 Marcel Bullinga (2010)  

11
 Tordoir (2010) 
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omschrijven is als ‘anti made in China’. Steeds meer producten worden in China 
gemaakt en dat gaat ten koste van de productie in eigen land. In de VS is al een  ‘anti 
made in China’ stroming merkbaar en het is niet ondenkbaar dat dit in ons land ook zal 
gebeuren.12 Dus is het zaak daar tijdig op in te spelen en producten in de markt te 
zetten als typisch (Noordoost) Fries en kwaliteitsproduct. Hierbij zal het devies kwaliteit 
boven kwantiteit moeten zijn.  
 

In het kader van de mondiale klimaatopgave en steeds schaarser wordende fossiele 
brandstoffen is er een groeiende behoefte aan alternatieve energie. De regio biedt 
goede mogelijkheden voor opwekking en toepassing van duurzame energie. Er liggen 
kansen voor energie uit biomassa, windenergie en aardwarmte. Daarbij biedt de 
kleinschalige aard van de woonmilieus en bedrijvigheid voordelen bij de implementatie. 
Een dorp maak je makkelijker volledig duurzaam dan een stad en de regio kent weinig 
tot geen zware industrie. Hierbij kan uitstekend worden aangehaakt bij de nationale 
inzet op energie als piek in Noord-Nederland, de werkzaamheden van Energy Valley en 
de kansen die het Noordelijk Energie Akkoord, dat het Rijk met het noorden heeft 
afgesloten, de komende jaren biedt.     
 

In het kader van de ‘duurzaamheidstrend’ kan de opkomst van het cradle-to-cradle 
principe kansen bieden voor de regio. Cradle-to-cradle gaat uit van het principe dat 
afval een hergebruik bron voor productie is. Materialen worden na hun levensduur in het 
ene product hergebruikt in het volgende product. Dit lijkt op recycling, maar het verschil 
is dat bij cradle-to-cradle geen kwaliteitsverlies van de materialen op mag treden. Bij 
recycling belanden producten na een aantal malen hergebruikt te zijn alsnog op de 
vuilnisbelt. Bij cradle-to-cradle gebeurt dit niet, omdat er bij het ontwerp van producten 
al rekening mee wordt gehouden dat de materialen een ‘eeuwig leven’ moeten hebben. 
Het toepassen van het cradle-to-cradle principe brengt dus uitdagingen met zich mee 
voor innovaties in de maakindustrie en voedingsindustrie. De goed vertegenwoordigde 
maakindustrie in Noordoost Fryslân kan hier op inspelen en op die wijze 
onderscheidende en innovatieve producten blijven leveren. Als gevolg hiervan kan 
werkgelegenheid worden behouden en gecreëerd. Daarbij levert een inzet op cradle-to-
cradle positieve exposure in binnen en buitenland en draagt het bij tot een beter 
leefklimaat.  
 
Bedreigingen 
 
Ondanks de aanwezige potentie bevindt het gebied zich momenteel nog in een 
achtergestelde positie en wordt het geconfronteerd met een aantal trendmatige 
bedreigingen op het gebied van leefbaarheid, gecombineerd met krimp en 
schaalvergroting en de concurrentiepositie van de lokale economie. Zo zal de vergrijzing 
en ontgroening verder toenemen en zal de totale omvang van de bevolking krimpen. 
Door de sterke veranderingen die zich op dit gebied de laatste jaren voordoen, is het 
belangrijk de anayse van het bevolkingsverloop te baseren op de meest recente 
gegevens en deze ook voortdurend te actualiseren. Als gevolg van een sterker 
wordende bevolkingskrimp neemt de draagkracht voor voorzieningen af en de 
demografische druk op het werkende deel van de bevolking toe. Dit brengt de 
leefbaarheid van de regio in gevaar. 
 

Steeds minder jongeren kiezen voor een vakopleiding, waardoor in de toekomst een 
tekort aan ‘vaklui’ kan ontstaan. Vanuit de structuur van de Noordoost Friese economie 
is er namelijk wel een grote behoefte aan vaktechnisch geschoold personeel.  
Er is een trend zichtbaar dat steeds meer jongeren een Havo of VWO opleiding volgen 
op het voortgezet onderwijs.13 Deze jongeren stromen daarna door in HBO en WO-
                                                
12

 The Trend Resaearch Institute (2010) 

13
 Henk Stam (2010), zie ook het kader in paragraaf 5.2 
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opleidingen. Jongeren die een HBO of WO opleiding willen volgen zullen hiervoor de 
regio moeten verlaten. De kans is groot dat deze jongeren niet meer terugkeren naar de 
regio en dit dus een braindrain tot gevolg heeft. Daardoor kan een tekort aan 
hogeropgeleiden in de regio ontstaan.  
 
De Europese landbouwsubsidies worden de komende jaren afgebouwd en omgezet in 
een nieuwe beloningssystematiek. Landbouwers worden dan steeds meer afgerekend op 
zichtbare en meetbare prestaties. Dit kan een bedreiging vormen voor de 
landbouwsector die voor een belangrijk deel van deze subsidies afhankelijk is.14  
 
Een  laatste bedreiging wordt gevormd door concurrentie en kannibalisme ten opzichte 
van andere regio’s. Er zijn veel regio’s, zowel binnen Nederland als elders in Europa, die 
te kampen hebben met dezelfde problematiek en dezelfde kenmerken hebben als 
Noordoost Fryslân. Daar komt bij, dat met name ondernemers in Noordoost Fryslân 
vaak een te bescheiden en te introverte houding aannemen.  Tenslotte ligt er een 
bedreiging in het feit dat deze regio’s op dezelfde paarden gaan wedden en daarmee 
elkaar gaan beconcurreren en kannibaliseren op doelgroepen. Daardoor dreigen gedane 
investeringen in kansrijk lijkende projecten het gewenste rendement niet te halen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14

 Ministerie LNV (2008) 
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2.2 Confrontatiematrix 
 
De in de SWOT-analyse benoemde sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen 
staan niet los van elkaar, maar deze beïnvloeden elkaar ook. Ze kunnen elkaar 
versterken of afzwakken. We gaan hier nu dieper op in met behulp van een 
confrontatiematrix (zie figuur).  
 
Figuur 3 Confrontatiematrix 
 

Kansen    Speerpunten Impuls

Bedreigingen Bewaken
Kern-

problemen

Zwakten    Sterkten    

 
 
Kernproblemen: zwak vs bedreigingen 
 
Zwakke punten en bedreigingen kunnen elkaar versterken en daardoor kan een 
negatieve spiraal ontstaan. Door deze met elkaar te confronteren krijgen we inzicht in 
de kernproblemen van de regio. (zie ook de figuur op de volgende pagina) 
 
Het dreigende tekort aan vaklui en hogeropgeleiden zal er toe leiden dat de sociaal-
economische positie van de regio en het innovatiegehalte laag zullen blijven en mogelijk 
zullen verslechteren. Het zijn namelijk deze personen die zorgen dat de regionale 
economie functioneert, innoveert en groeit. Bij een gebrek hieraan zullen de lonen laag 
blijven, het gemiddeld opleidingsniveau laag, zullen bedrijven niet innoveren en het 
zwaar krijgen, zal de werkgelegenheidsgroei daardoor verder afnemen en het aantal 
mensen in een uitkeringspositie toenemen. Door krimp en vergrijzing zullen minder 
mensen op de arbeidsmarkt komen. Dit zal het proces verder versterken.  
De afbouw van Europese landbouwsubsidies en verdergaande gevolgen van 
schaalvergroting voor allerhande voorzieningen zullen er ook toe leiden dat bedrijven 
het zwaarder krijgen met nadelige gevolgen voor de werkgelegenheid in de regio. 
Hierdoor wordt de economie ook ijler en komt de financiële positie van de overheden 
nog meer onder druk te staan.  
De vitaliteit van de economie wordt bedreigd en zo dreigt zich een zojuist  beschreven 
‘doemscenario’ te gaan afspelen. Drijvende krachten achter dit scenario zijn de 
genoemde bedreigingen die de zwakke punten van de regio versterken. Het is dan ook 
zaak hier nu op te anticiperen en te zorgen dat de bedreigingen gekeerd worden.  
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De tweede confrontaties levert niet zozeer een kernprobleem op , maar eerder een 
waarschuwing. De bedreiging van concurrentie en kannibalisme t.o.v. andere regio’s 
kan verstrekt worden door de perifere ligging van Noordoost Fryslân en het onduidelijke 
imago. Waarom zou men bij een inzet op dezelfde thema’s en dezelfde doelgroepen 
kiezen voor het perifeer gelegen en onbekende Noordoost Fryslân? Dit is een 
waarschuwing en daarmee een oproep om in te zetten op unieke concepten die echt 
aansluiten bij de regionale kracht.  

 

•Perifere ligging

• Geen duidelijk imago

•Perifere ligging
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•Concurrentie en kannibalisme t.o.v. andere regio’s •Concurrentie en kannibalisme t.o.v. andere regio’s 

 
 
 
Bewaken: sterkten vs bedreigingen 
 
Er zijn ook bedreigingen die de sterke punten van de regio aan kunnen tasten. In 
Noordoost Fryslân wordt het goede voorzieningenniveau in de regiokernen en de 
regiostad bedreigd door de krimp en vergrijzing en schaalvergroting. Het is zaak dit te 
bewaken en maatregelen te nemen waardoor het voorzieningenniveau in de regio 
gehandhaafd blijft.  

• Krimp en vergrijzing

• Schaalvergroting•Aanwezigheid van sterke regiokernen/-stad met een goed voorzieningenniveau•Aanwezigheid van sterke regiokernen/-stad met een goed voorzieningenniveau

 
 
 
Impuls: zwakten vs kansen 
 
Waar er bedreigingen zijn die sterke punten aan kunnen tasten, zijn er ook kansen die 
een positieve impuls kunnen geven aan zwakke punten. De toenemende integratie van 
stedelijke knooppunten in Noord-Nederland zal er toe leiden dat de regio minder 
perifeer gelegen zal zijn. De toenemende behoefte aan rust, ruimte en bezinning zal 
maken dat de perifere ligging niet een nadeel hoeft te zijn, maar steeds meer een asset 
zal worden.  
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Het feit dat de netwerkeconomie in opkomst is, er een groeiende behoefte komt aan 
kwaliteitsproducten en alternatieve energie en het cradle-to-cradle principe in opkomst 
is genereert kansen waardoor het innovatiegehalte van bedrijven wordt vergroot, 
afzetmarkten worden vergroot, waardoor de economie minder ijl wordt en de 
werkgelegenheid kan groeien. Ook de krimp en vergrijzing bieden in dit opzicht kansen, 
want hierdoor ontstaan er ook nieuwe markten en zal er sprake zijn van een groeiende 
vraag naar arbeidskrachten in sectoren als bijvoorbeeld de zorg. Deze kansen zullen 
aangegrepen moeten worden om de economie een impuls te geven en mee te helpen 
verkomen dat het bij de confrontatie van zwakke punten en bedreigingen geschetste 
doemscenario zich niet zal voltrekken. 
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Speerpunten: sterkten vs kansen 
Tot slot confronteren we de sterke punten en de kansen met elkaar. Hieruit komen de 
speerpunten van het beleid naar voren. De kansen die de toenemende integratie van 
stedelijke knooppunten in Noord-Nederland, het toenemend belang van kwaliteit van 
wonen en leven en de vervagende grenzen tussen wonen en werken Noordoost Fryslân 
biedt, sluiten perfect aan op de sterke punten van de regio. De toenemende integratie 
van stedelijke knooppunten maakt dat de regio door haar strategische ligging hierin 
wordt opgenomen. De aanwezigheid van het unieke landschap, de kernen met een goed 
voorzieningenniveau, de uitstekende natte infrastructuur en de sociale cohesie maken 
dat Noordoost Fryslân de kwaliteit van wonen en leven, waar men bij de 
arbeidsmarktkeuzen naar op zoek is moet kunnen bieden. Zo blijft het voor huidige 
bewoners aantrekkelijk om in de regio te blijven en wordt het voor personen die in de 
Noordelijke steden werken aantrekkelijker om in de regio te gaan wonen. De steeds 
verder vervagende grenzen tussen wonen en werken zullen dit proces ook verder 
versterken. Door in te zetten op een kwalitatief hoogwaardig woonwerklandschap dat 
optimaal verbonden is met de omringende stedelijke knooppunten worden kansen 
aangegrepen om de sterke punten van de regio uit te nutten. Hierdoor zal een win-win 
situatie ontstaan.  
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De opkomst van de netwerkeconomie en de groeiende behoefte aan kwaliteitsproducten 
sluiten ook naadloos aan bij de sterke punten van de regio. Door de kleinschaligheid en 
betrokkenheid van het bedrijfsleven en de sterke sociale cohesie in de regio mag men 
uitstekend in staat worden geacht om netwerken te vormen en zo mee te lopen in de 
opkomst van de netwerkeconomie. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat er goede ICT-
faciliteiten in de regio voor handen zijn, maar juist hier biedt de aanwezigheid van het 
eigen kabelbedrijf KabelNoord goede kansen.  
 
Het eigen karakter van de regio en de economische structuur met veel maakindustrie, 
landbouw, handel en transport leent zich ook uitstekend om netwerken te vormen en in 
te spelen op de groeiende behoefte aan ‘eigen’ kwaliteitsproducten. 
 

• Sociale cohesie en samenhang

• Flexibiliteit door kleinschaligheid bedrijfsleven
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Alles op een rijtje 
 
Uit de analyse zijn het kernprobleem, de uitdagingen, de speerpunten, een prettige 
constatering en een waarschuwing voor de aanpak naar voren gekomen. Hieronder 
staan ze nog eens op een rijtje: 
 
Kernprobleem 
De vitaliteit van de economie en daarmee de leefbaarheid van de regio staat onder 
druk. 
 
Uitdagingen 
Bindt vaklui en hoger opgeleiden aan de regio. 
 
Zorg dat de landbouw minder afhankelijk is van  Europese landbouwsubsidies. 
 
Speel in op krimp, vergrijzing en schaalvergroting op zo een wijze dat de afname in 
kwantiteit gepaard gaat met een toename in en behoud van kwaliteit. 
 
Prettige constatering 
De perifere ligging van de regio zal letterlijk en figuurlijk minder erg worden.  
 
Speerpunten 
Zet in op vergaande verweving met de stedelijke knoopunten in Noord-Nederland en 
maak van de regio een gebied  met het accent op wonen en werken in landelijke 
kwaliteitsmilieus. 
 
Zet in op het smeden van coalities en vormen van netwerken tussen bedrijven en 
instellingen binnen de regio en met partijen buiten de regio. Ga werken in netwerken.  
 
Waarschuwing 
Zet in op unieke concepten die aansluiten bij de kenmerken en kracht van de regio en 
voorkom te blijven hangen in algemene thema’s, waar vele andere regio’s met een 
soortgelijke problematiek en eigenschappen ook op inzetten! 
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3 Strategische Koers: Wonen en werken in netwerken 
 
Op basis van de in het vorige hoofdstuk geschetste uitdagingen en speerpunten voor de 
komende twintig jaar, zet Noordoost Fryslân in op wonen en werken in netwerken. Dit 
uit zich in inzetten op het creëren van netwerken en het leggen van verbindingen. 
Enerzijds in fysieke zin, door verdere verbetering van infrastructuur, intern maar ook 
verbindingen met het omringend gebied. Anderzijds in non-fysieke zin door het creëren 
en versterken van netwerken en samenwerkingsverbanden tussen partijen. Noordoost 
Fryslân heeft veel, maar veel daarvan hebben anderen ook. In een globaliserende 
omgeving is het lastig om uniek te zijn. De unieke kracht van de regio moet worden 
gezocht in de combinatie van factoren. En hierbij gaat het niet alleen om wat je hebt, 
maar ook vooral om wat je ermee doet en welke combinaties worden gelegd.  
 
Om de gedachten te bepalen noemen we hier een enkele van die combinaties. Wonen 
en zorg in netwerken met het doel op het platteland te blijven wonen, voor degene die 
zorgbehoeftig wordt. Dit concept waar mogelijk combineren met nieuwe ICT-
toepassingen (de zorgtelefoon). Centrale zorgclusters kunnen zo zorg op afstand 
leveren. Hoe herkenbaar ook, toch is het riskant om in dit type voorbeelden te blijven 
steken. Immers veel regio’s kennen een soortgelijke problematiek en hebben 
soortgelijke kenmerken als Noordoost Fryslân, terwijl het ontwikkelen van een 
gezamenlijke toekomst zich veeleer moet focussen op de unieke kansen en 
mogelijkheden van het gebied en de oplossingen die zich juist daar aandienen. 
 
In dit Masterplan zoeken we juist naar het bijzondere van Noordoost Fryslân. Dat 
bijzondere zit onder meer in de wil tot samenwerking, de kracht om zelf met elkaar de 
problemen op te lossen, met een behoorlijke dosis creativiteit. Ondernemers, 
overheden, instellingen en burgers slaan de handen ineen en gaan samen de 
uitdagingen voor de toekomst aan. Gezamenlijk en niet gehinderd door al te veel regels 
en structuren trekken zij op en bouwen aan de toekomst van Noordoost Fryslân. Het 
creëren en versterken van transsectorale verbindingen en strategische coalities en het 
uitbouwen van de bestaande netwerken leidt tot nieuwe inzichten en initiatieven. 
 
Noordoost Fryslân kenmerkt zich door een enorme betrokkenheid en verbondenheid van 
haar inwoners met de regio. Door de eeuwen heen heeft het gebied uitgeblonken door 
weerbaarheid en zelfredzaamheid. Misschien iets overdreven; maar velen  zijn in staat 
hun eigen huis te bouwen. Nu bouwen we samen aan ‘het huis van de toekomst’! Juist 
in deze oprechte ‘doe-regio’ wordt initiatief gestimuleerd en beloond. Ideeën worden 
niet tot op de laatste komma uitgekauwd, maar het devies luidt: “Doe meer met 
ongeveer!” Op die manier zullen door te werken in netwerken unieke initiatieven tot 
bloei komen in het woon-werklandschap van Noordoost Fryslân.  
 
Aanpak op drie samenhangende terreinen 
 
Een gebiedsaanpak kan op verschillende manieren. Zeker wanneer, zoals in dit 
Masterplan, de korte en lange termijninitiatieven op meerdere terreinen naast elkaar in 
beeld worden gebracht, is het essentieel om de samenhang binnen het gehele pakket 
goed te bewaken. Op basis van onze analyse van de sterktes en zwaktes van de regio 
stellen wij voor om de inspanningen te concentreren op drie nauw samenhangende 
terreinen. Dit is symbolisch weergegeven in de onderstaande figuur door middel van 
drie in elkaar grijpende tandwielen. De aanpak wordt hieronder per ‘tandwiel’ nader 
toegelicht. 
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Figuur 4 Strategische koers 
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Strategische Hoofdlijn 1: Inzet op het woon-werklandschap (groene tandwiel) 
 

De vitaliteit van de lokale economie en daarmee de leefbaarheid van de regio staan 
onder druk. Het aanleggen van nieuwe- en het verbeteren van bestaande infrastructuur 
vormen een belangrijke impuls voor verandering. Investeringen in de fysieke 
infrastructuur maken, dat Noordoost Fryslân in 2030 beter ontsloten is, zowel intern als 
met de buitenwereld. De internationale aantrekkingskracht van het landschap en de 
ligging aan Werelderfgoed Waddenzee worden volledig benut. Hierdoor zal de regio 
intern meer onderling verbonden zijn en extern beter aangesloten zijn op de rest van 
Fryslân, Noord-Nederland en Europa.  
 
Daarnaast wordt de regio veiliger en aantrekkelijker voor potentiële investeerders, 
bewoners, bedrijven en bezoekers. De infrastructurele elementen verbinden en 
versterken de regio en vormen de dragers van de sociaal-economische ontwikkeling. Bij 
dit alles is ook hier de onderlinge samenhang van het grootste belang. De afzonderlijke 
onderdelen, weg, water, spoor en digitaal netwerk moeten een samenhangend 
infrastructureel netwerk vormen. 
 
Naast de verbindende infrastructurele elementen moet er stevig geïnvesteerd worden in 
de woonmilieus en het landschap. Veel aandacht moet daarbij worden besteed aan 
specifieke woonwerkmilieus, waar starters, kleine ondernemingen en ‘cottage industries’ 
een plek vinden. Deze elementen maken dat de regio aantrekkelijk is en blijft en 
vormen daarbij een belangrijk fundament onder de verder ontwikkeling van de regio. 
Hierbij moet niet alleen naar de eigen regio gekeken worden, maar ook naar de relatie 
met andere gebieden. Door de verdere integratie van de noordelijke stedelijke 
knooppunten zullen de kernen en het landschap in de regio steeds meer de landelijke 
buitenwijken en de ‘tuin’ van de stedelijke kernen worden.  
 
Andersom moeten veel voorzieningen in de steden ook gezien worden als voorzieningen 
voor de regio, wat betekent dat ze door middel van goede verbindingen ook als zodanig 
kunnen functioneren. Stad en omgeving worden meer dan ooit met elkaar verweven  en 
zijn zo steeds verder afhankelijk van elkaar. Dit besef moet groeien bij bewoners en 
ondernemers, maar vooral ook bij bestuurders. Het werpt namelijk ook een heel nieuw 
licht op de financiering van landschapsbeheer, aanleg van infrastructuur, aanbieden van 
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woon- en werklocaties, maar ook op de instandhouding en bekostiging van (centrale) 
voorzieningen. 
 
De doelstellingen op het gebied van infrastructuur, woon-werkmilieus en landschap 
worden als volgt geformuleerd: 
 
Doelstelling infrastructuur: 
Noordoost Fryslân is in 2030 voor inwoners, bedrijven en bezoekers zowel per weg, 
spoor, water als digitaal uitstekend ontsloten en verweven met de stedelijke netwerken 
in Noord-Nederland en de rest van de wereld.   
 
Doelstelling woon-werkmilieus: 
Noordoost Fryslân beschikt in 2030 over een aantal sterke clusterkernen met een 
compleet pakket aan voorzieningen en bedrijfslocaties met voldoende 
uitbreidingsmogelijkheden voor het regionale bedrijfsleven. Daarnaast staat de regio 
bekend om haar fraaie landelijke woonmilieus en de uitstekende mogelijkheden om 
wonen en werken te combineren.  
 
Doelstelling landschap: 
Het aanwezige landschap in Noordoost Fryslân wordt, met oog voor behoud van 
ecosystemen, optimaal ontsloten voor recreatie en toerisme, opdat de kwaliteit van de 
leefomgeving wordt verhoogd en de regionale economie een impuls krijgt. 
 
Strategische Hoofdlijn 2: Inzet op werken in netwerken (rode tandwiel) 
 
Naast de aanleg van fysieke infrastructuur en ruimtelijke inpassing van nieuwe functies 
zal ook de organisatorische infrastructuur, zich verder moeten ontwikkelen om te komen 
tot een dynamische regio. De organisatorische, de menselijke infrastructuur moet nu al 
vooruitlopen op de mogelijkheden die straks gaan ontstaan. Dat is lastig, want wie kan  
nu de ontwikkelingen over twintig jaar voorspellen? Elkaar weten te vinden, sociale 
cohesie en samenhang, zijn nu al sterke punten van de regio Noordoost Fryslân. Dit 
uitbouwen tot een flexibel en slagvaardig netwerk is een antwoord op de verder 
globaliserende wereld van morgen! 
 
De strategie moet worden gericht op het creëren van transsectorale verbindingen en 
strategische coalities. Concreter: actieprogramma’s worden zodanig ingericht dat 
kansrijke netwerken bottum-up tot bloei komen en daarbij onderscheidende producten 
en concepten ontstaan. Het is voor de overheid en het georganiseerde bedrijfsleven 
onmogelijk om te voorzien welke branches, technieken en nieuwe combinaties kansrijk 
zijn.  Wel kunnen de partners in het economische spel worden gestimuleerd hun 
informatie, kennis en ideeën te circuleren. Nog concreter: zorg dat ondernemers, bij 
elkaar worden gebracht en dat nieuwe samenwerkingsverbanden een steun in de rug 
krijgen.15 Zorg ook dat ondernemers met hun succesvolle projecten laten zien aan de 
wereld waar Noordoost Fryslân toe in staat is! Vier je successen en breng ze veel 
nadrukkelijker dan tot nu toe naar buiten! 
 
Zet daarbij in op een intensieve samenwerking tussen ondernemers, overheid, 
arbeidsmarkt en onderwijs, vorm netwerkbedrijven en duurzame ketens. Daarbij moet 
specifiek aandacht worden gegeven aan starters, kleine ondernemingen en ‘cottage 
industries’. De strategische doelstellingen op deze speerpunten worden als volgt 
geformuleerd: 
 
 
 

                                                
15

  Zie ook Tordoir (2010) 
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Doelstelling netwerkbedrijven: 
Er worden strategische netwerken en combinaties gevormd waarmee bedrijven in 
Noordoost Fryslân de concurrentieslag aangaan en hun marktgebied uitbreiden.  
 
Doelstelling arbeidsmarkt en onderwijs: 
Ondernemers, onderwijs en overheid slaan de handen ineen, zodat in 2030 onderwijs en 
arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten en jongeren een kansrijke toekomst hebben in 
een regio die zich kenmerkt door een groot aandeel vaklui en hoger opgeleiden.  
 
Doelstelling duurzame ketens: 
Er wordt ingezet op het creëren van duurzame ketens tussen bedrijven en instellingen, 
vanuit het streven naar een duurzame leefomgeving en creatie van economische 
meerwaarde.  
 
Strategische Hoofdlijn 3: Creëren van randvoorwaarden (blauwe tandwiel) 
 
Met de inzet op het versterken van het woon-werklandschap en het werken in 
netwerken zijn we er niet. Willen we het woon-werklandschap en de netwerken effectief 
vormgegeven, dan is het zaak dat er goede randvoorwaarden worden gecreëerd.  
Er moet gezamenlijk inzet worden gepleegd worden op het terrein van een goede 
uitvoeringsorganisatie en een bestuurlijke inbedding daarvan. Financiering moet tijdig 
en structureel worden georganiseerd. Zonder geld is het immers lastig werken. Dus niet 
alleen bestuurlijk commitment, maar bij een verdere uitwerking van het Masterplan: 
‘Boter bij de vis!’ 
 
Daarnaast moet er veel aandacht worden besteed aan de marketing, waarbij een 
heldere werkwijze en transparante organisatie van cruciaal belang is. Noordoost Fryslân 
telt een royaal pallet aan landschappen, aan bedrijven, aan monumentale gebouwen en 
tal van vooruitstrevende initiatieven. Toch is er sterk de neiging om ‘het licht onder de 
korenmaat’ te zetten. Te veel goede en vooruitstrevende zaken in de regio zijn 
onbekend bij het grote publiek en zelfs vaak ook bij de eigen inwoners. De potenties en 
de mogelijkheden die de regio biedt, moeten dus beter worden gecommuniceerd. 
Inmiddels wordt er gewerkt aan een gezamenlijk marketingplan.  
 
De gezamenlijke visie en activiteiten voortvloeiend uit het Masterplan moeten door 
steeds meer mensen in de regio uitgedragen worden. Betrek zoveel mogelijk 
maatschappelijke partners vanaf het begin bij de uitvoering van het Masterplan. Breng 
de resultaten waar mogelijk naar buiten, opdat in 2030 ook het grote publiek weet dat 
het in Noordoost Fryslân goed wonen en werken in netwerken is.’Tell it and sell it’ moet 
het motto voor de volgende decennia worden. 
 
Doelstelling organisatorisch 
In  Noordoost Fryslân zijn vijf gemeenten bereid gevonden om samen in goed overleg 
met de Provincie Fryslân een toekomstperspectief te ontwikkelen. Nadat het Masterplan 
is vastgesteld, moet er een beweging op gang komen die gericht is op het bereiken van 
concreet resultaat. 
 
Doelstelling financieel 
Het uitvoeren van het sociaal-economisch Masterplan, de daaruit voortvloeiende 
programma’s, projecten en actiepunten vergt grote investeringen over een langere 
termijn. Daarvoor wordt een ontwikkelingsfonds Noordoost Fryslân gevormd. 
 
Doelstelling marketing 
Noordoost Fryslân wordt in al zijn gevarieerdheid als een samenhangende regio 
gepromoot. Daarbij wordt niet alleen de bevordering van het toerisme als doel gesteld, 
maar ook de vergroting van de kansen voor het bedrijfsleven als geheel. 
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4 Het Woon-werklandschap 
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4.1 Infrastructuur 
 
Noordoost Fryslân is in 2030 voor inwoners, bedrijven en bezoekers zowel per 
weg, spoor, water als digitaal uitstekend ontsloten en verweven met de 
stedelijke netwerken in Noord-Nederland en de rest van de wereld.   
 
Versterken van de infrastructuur, een stevige basis 
 
Zoals in de inleiding reeds is gesteld, wordt de komende jaren geïnvesteerd in een 
aantal majeure infrastructurele projecten en programma’s. De belangrijkste daarvan 
zijn: 

• de aanleg van de Centrale As; 

• verdubbeling van de spoorweg Leeuwarden-Groningen; 

• verbreding en opwaardering van het Prinses Margrietkanaal; 

• 2e fase van het Friese Merenproject  

Deze plannen en aanvullende ontwikkelingen worden in deze paragraaf nader toegelicht. 
 

 
 
 
Weginfrastructuur 
 
Verreweg het grootste project in de regio is de aanleg van De Centrale As. Deze weg zal 
de regio beter bereikbaar maken (“...ontsluit een kwaliteitsmilieu”: Tordoir p.23). De 
Centrale As (N356) is de verbinding tussen Dokkum en de Wâldwei bij Nijega (N31). Het 
project voorziet ook in de aanleg van de rondwegen bij Hurdegaryp (N355) en Garyp. 
De aanleg van De Centrale As beoogt het verkeer in Noordoost Fryslân te bundelen. 
Complementair zijn dan ook aanvullende maatregelen aan de orde in de zogeheten 
flanken van het gebied rond de Centrale As. In het oostelijk deel van de regio zal 
ingezet worden op het behouden en uitbreiden van het voorzieningenniveau en de 
bedrijvigheid in de combikernen Kollum-Buitenpost en Surhuisterveen-Harkema. Het is 
daarom zaak dat deze kernen goed verbonden zijn met de rest van de regio en 
omliggende regio’s. Hiertoe worden onder andere de N358 (Buitenpost-Surhuisterveen-
A7) en het noordelijk deel van de N 369 (Kootstermolen-Kootstertille) opgewaardeerd, 
zodat deze kernen goed aangesloten worden op de A7. Als onderdeel van dit plan wordt 
ook een rondweg aangelegd bij Surhuisterveen.  
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Spoorinfrastructuur - Spoor biedt kansen voor de kernen 
 
De toename van het personenvervoer op het spoor tussen Leeuwarden en Groningen is 
de laatste decennia zeer fors geweest. Daarbij hebben de verdubbeling van het 
middengedeelte (Grijpskerk-Veenwouden) en het verwijderen van een groot aantal 
spoorwegovergangen de reistijd tussen Leeuwarden en Groningen aanzienlijk bekort. De 
verwachting is dat het aantal reizigers ook in de komende decennia sterk zal gaan 
groeien. Verdubbeling van de gehele spoorlijn Leeuwarden-Groningen is daarbij een 
noodzakelijke volgende stap.  
 
Verdubbeling van de spoorlijn biedt ook grote kansen voor de regio om het profiel van 
woon-werkregio te versterken. Daarnaast wordt het mogelijk dat er ‘vertramming’ van 
het spoor plaats vindt, waarbij er elk kwartier een trein rijdt. Hierbij zullen er nieuwe 
duurzame treinen op het spoor gaan rijden, die snel op kunnen trekken en remmen. Met 
de invoering van de deze trein behoren discussies over stoptreinen, sneltreinen en 
sneltreinstations tot het verleden.  
 
De trein maakt het mogelijk dat er wordt gestopt op alle stations en dat biedt 
mogelijkheden voor het ontwikkelen van woon- en werkmilieus in alle aan het spoor 
gelegen kernen. Veel gemeenten hebben daarvoor al min of meer uitgewerkte plannen. 
Deze moeten worden samengebracht in een gezamenlijke structuurvisie voor alle 
stationslocaties langs de spoorlijn. De kernen zullen aantrekkelijker worden om te 
wonen voor personen die in Groningen en Leeuwarden werken en andersom wordt 
werken in de regio aantrekkelijker voor diegenen die in de grote plaatsen willen wonen. 
Dit zal veelal voor hoger opgeleiden gelden en het spoor zal daarmee fungeren als 
kennisas. 
 
Naast de bestaande spoorlijn Leeuwarden-Groningen lijkt er ook een goede kans te 
bestaan, dat er een nieuwe spoorlijn komt tussen Groningen, Drachten en Heerenveen. 

DE CENTRALE AS ALS IMPULS VOOR BREDE SOCIAAL-ECONOMISCHE GEBIEDSONTWIKKELING 
 
Bij aanleg van de Centrale As wordt veel aandacht besteed aan de inpassing in het unieke 
landschap van de Noardlike Fryske Wâlden. De nieuwe weg wordt zo aangelegd dat de 
structuur van het landschap de Noardlike Fryske Wâlden herkenbaar blijft. Bovendien geeft de 
gebiedsontwikkeling in ongeveer 7000 hectare rondom De Centrale As een belangrijke impuls 
aan de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied.  
Zowel het verbeteren van de bereikbaarheid als de kwaliteitsimpuls in het landelijk gebied 
draagt bij aan de kwaliteit van Noordoost Fryslân als woonwerk regio. De Centrale As sluit ook 
Kollumerland en Achtkarspelen beter aan op de hoofdinfrastructuur van Fryslân en verbetert 
de aanrijroutes naar de Wadden. Lauwersoog komt dichterbij, en samen met de Westelijke 
Rondweg Dokkum komt ook Holwerd dichterbij. Dit kan weer een impuls geven aan het 
toerisme en recreatie op en rond de Wadden.   
De aanleg van De Centrale As geeft ook een impuls aan de leefbaarheid in de dorpen. Door de 
aanleg splijt het doorgaand verkeer de kernen Burgum, De Falom, Feanwalden en Damwâld 
niet langer doormidden. Hetzelfde geldt bij de aanleg van de rondwegen bij Buitenpost en 
Surhuisterveen. Dit geeft de mogelijkheid om de dorpen opnieuw in te richten en ruimte te 
bieden aan ruimtelijk-economische ontwikkelingen. De ‘Kansen in de Kernen’ rondom De 
Centrale As worden benut door het gelijknamige project van de gemeenten Tytsjerksteradiel 
en Dantumdiel, ondersteund door de provincie.  
Door aanvullende ruimtelijk-economische ontwikkelingen worden de kansen die De Centrale 
As biedt, maximaal benut. De ruimtelijk functionele ontwikkeling aan de westrand inclusief 
westelijke rondweg van de regiostad Dokkum is hier een voorbeeld van. Net zoals de 
ruimtelijk ontwikkeling Burgum aan het Water (Burgum West). 
Richting 2030 is het zaak op breder sociaal-economisch vlak maximaal profijt te trekken van 
de aanleg van De Centrale As en andere regionale (infrastructurele) dragers van Noordoost 
Fryslân. Hier wordt dus, zoals hiervoor grotendeels beschreven, al (anno 2010) op ingespeeld 
door middel van een eerste uitwerking van de ruimtelijk-economische kansen voor Noordoost 
Fryslân door de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Tytsjekstradiel, samen met de 
provincie. In die zin is de regio nu al baanbrekend bezig en kan zich de komende jaren op de 
kaart zetten als regio waar de aanleg van nieuwe infrastructuur niet alleen ‘een investering in 
asfalt’ is, maar een impuls voor een brede gebiedsontwikkeling.  
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Wanneer deze spoorlijn er komt is het ook zaak de regio goed aan te laten sluiten op 
deze lijn. 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOED FORENZEN EN GENIETEN IN DE E-TRAIN 
De regio speelt op deze ontwikkeling in, door juist rondom de stations Hurdegaryp en 
Feanwâlden nieuwe knooppunten te ontwikkelen. Gebruikmakend van de ruimtes (kansen) 
die door de aanleg van De Centrale As zijn ontstaan. Eenzelfde knooppuntontwikkeling is 
rondom Buitenpost voorzien. Deze knooppunten bieden ruimte voor nieuwe economische 
ontwikkelingen en voor de verknoping van de verschillende vormen van openbaar vervoer. 
Door snelbussen te laten rijden op De Centrale As en deze onderling te laten aansluiten op de 
snelbussen op de N355, maar vooral ook op het spoor wordt Noordoost Fryslân door alle 
vormen van openbaar vervoer beter ontsloten. Ook worden overstapmogelijkheden voor auto 
op bus en trein voorzien en wordt het mogelijk gemaakt gratis de fiets in de trein mee te 
nemen. Hiertoe zullen de treinen uitgerust worden met veel ruimte om fietsen mee te nemen. 
Zo kan men eenvoudig van deur tot deur reizen.  
Het is van belang dat passend bij deze ontwikkeling rondom het spoor een ruimtelijk 
ontwikkelingsperspectief wordt uitgewerkt. Verbetering van OV is maar EEN onderdeel van 
de verbetering van de omgevingskwaliteit.  
 
Vernieuwend is verder de ontwikkeling van het ‘slimme’ spoor met een draadloze ICT 
verbinding. Door in de trein ‘on line’ te zijn is het voor de reiziger mogelijk om onderweg te 
werken, sociale contacten bij te houden en allerhande in de komende decennia opkomende 
vormen van digitale communicatie toe te passen.  
Toeristisch is het spoor extra aantrekkelijk gemaakt, door de introductie van het 
‘spoorwegpanorama’ . Op elk plek kan de reiziger inloggen om te zien wat deze omgeving 
aan aantrekkelijks te bieden heeft. Duidelijk is, dat velen de verleiding niet kunnen 
weerstaan en onderweg zullen uitstappen om het gebied te verkennen! Tot slot maakt de 
verdubbeling van het spoor en de invoering van duurzame en stillere treinen het mogelijk dat 
er in de daluren ook goederenvervoer plaatsvindt over het spoor.  
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NATTE INFRASTRUCTUUR 
 
Figuur 5 Waterinfrastructuur Noordoost Fryslân  
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PM-kanaal 
 
Noordoost Fryslân is voor de beroepsvaart goed ontsloten middels het Prinses 
Magrietkanaal. Dit kanaal is één van de negen hoofdvaarroutes die Nederland telt en 
vormt de verbinding tussen het zeehavengebied IJmond/Noordzeekanaalgebied en 
Delfzijl/Eemshaven. Per jaar worden over het kanaal minimaal zo’n 60.000 containers 
vervoerd en in totaal meer dan 5 miljoen ton aan goederen. Grofweg is het 
kanaal nu goed voor 30% van de Friese goederenoverslag. De verwachting is dat dit 
aandeel toeneemt door de opwaardering van het kanaal naar vaarklasse Va, omdat door 
schaalvergroting van schepen het transport steeds meer verschuift naar vaarwegen met 
een hogere vaarklasse.16 Het kanaal zal dan geschikt zijn voor twee baks duwvaart en 
vierlaags containervaart. Dit biedt Noordoost Fryslân een concurrentievoordeel ten 
opzichte van locaties aan waterwegen in een lagere klasse in Fryslân (en omgeving). 
 
De aanwezigheid van het kanaal biedt kansen voor de ontwikkeling van natte 
bedrijvigheid. In het verleden heeft dit al geleid tot de ontwikkeling van natte 
bedrijventerreinen bij Gerkesklooster/Stroobos, Kootstertille/Skûlenboarch en Burgum. 
Ook voor de toekomst biedt het kanaal ontwikkelingsmogelijkheden. De Provincie 
Fryslân heeft in het Streekplan (Om de kwaliteit van de romte, 2007) de wens 
uitgesproken nieuw nat bedrijventerrein te willen ontwikkelen in de omgeving van 
Burgum. Door de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen is vervolgens 
gezamenlijk de haalbaarheid van een uitbreiding van de natte bedrijventerreinen 
Skûlenboarch en Westkern onderzocht. Hier blijken goede mogelijkheden voor te zijn. 
De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn: 
 

• Er is behoeft aan circa 15 ha. nat bedrijventerrein en dit kan op de locatie 
Skûlenboarch/Westkern worden gerealiseerd.  

• Het terrein heeft de meeste kansen als industrie- en werkhaven met bedrijven in 
droog massagoed, recycling en jachtbouw.  

• De aanleg van het terrein kan zorgen voor behoud van werkgelegenheid in de 
regio en circa 400 (direct en indirect) additionele banen.  

• Het is aan te bevelen het terrein in een PPS-constructie te ontwikkelen 
 
Voor de ontwikkeling van het natte bedrijventerrein is het wel cruciaal dat de ontsluiting 
goed geregeld is en dat de ontwikkeling niet strijdig is met het omringende landschap. 
Het terrein is namelijk centraal gelegen in de Noordelijke Friese Wouden, grenst aan de 
EHS en ligt nabij potentiële recreatielocaties.  Er wordt een MER-studie verricht, waarbij 
deze overwegingen worden meegenomen en hierbij zijn een aantal ontwikkelingsopties 
in beeld.  

Toeristische vaarwegen en meren 
 
Naast de grote beroepsmatige natte infrastructuur is en wordt het veel fijnmaziger 
toeristisch waternetwerk aanzienlijk uitgebreid en of opgewaardeerd. Noordoost Fryslân 
zal zich duidelijk profileren als het andere Fryslân. Een ideaal gebied voor watersporters 
met name gericht op motorboot en kano. Hiertoe is al de Lits-Lauwersmeerroute 
aangelegd, is Dokkum onderdeel van de elfstedenvaarroute en wordt de noordelijke 
elfstedenvaarroute via Aldtsjerk aangepakt (zie de roze lijn op de kaart). 
Het gebied kent twee polen waar al sprake is van veel watergerelateerde recreatie. In 
het Noordoosten het Lauwersmeer als uniek natuurgebied en toegangspoort tot de 
Wadden en in het Zuidwesten met de Alde Feanen als uitloper van het Friese 
Merengebied. De opgewaardeerde Lits-Lauwersmeerroute vormt de verbinding tussen 
deze polen en biedt kansen voor de ontwikkeling van watersportgerelateerde recreatie 

                                                
16

 Stecgroep (2009) 
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in de regio. Richting 2030 is het zaak spin-off van deze polen en ‘natte backbone’ te 
genereren. 
Het zuidwesten van de regio (hoek Burgum), met de Alde Feanen, Wijde Ee, 
Bergumermeer en De Leijen kan zich verder ontwikkelen als centrum van watersport en 
daarmee aansluiting vinden met het Friese merengebied. Het gebied is extra 
aantrekkelijk door de ligging in de Noardlike Fryske Wâlden. Burgum zal zich 
positioneren als dorp aan het water, waar watersporters graag komen en ook andere 
dorpen langs de route, zoals Earnewâld en Eastermar, krijgen een duidelijke impuls als 
watersportplaats. Ook wordt in het zuiden van de regio een vaarroute gerealiseerd 
vanaf de Leijen via Surhuisterveen richting de provinciegrens. Dit om de pleziervaart 
een alternatief te bieden voor het PM-kanaal. 
 
In het noorden wordt de Suder Ie bevaarbaar gemaakt en een aantal aansluitende 
opvaarten uitgediept. Hierdoor wordt het mogelijk een rondje Dokkum te varen en het 
biedt extra kansen voor (vaar-)recreatie in het gebied tussen Dokkum en het 
Lauwersmeer.  
 

 
 
ICT-INFRASTRUCTUUR, niet volgen maar voorlopen 
ICT, het internet, digitalisering, de wereld van de ‘bytes en de bits’ heeft gedurende de 
laatste decennia onze kijk op de dingen totaal op zijn kop gezet. Waar twintig jaar terug 
aarzelend geexperimenteerd werd met de eerste fax-apparaten, kabeltelevisie nog lang 
niet overal bestond en telefonie nog gewoon via een draadje ging, maken we nu gebruik 
van allerlei digitale toepassingen die we enkele jaren niet eens konden bedenken. Die 
snelle en vaak onverwachte ontwikkeling maakt het aan de ene kant lastig om te 
voorspellen, om vooruit te kijken. Aan de andere kant kunnen we wel constateren, dat 
alleen vooroplopen kansen biedt en dat volgen in deze sector achterlopen betekent, met 
als groot gevaar dat er een achterstand ontstaat die lastig kan worden ingehaald. 
Kijkend naar de rol van ICT specifiek in Noordoost Fryslân, zien we grote 
mogelijkheden, mits er zeer alert en pro-actief wordt ingespeeld op de ontwikkelingen. 
Immers, waar wij eerder constateerden, dat de ligging van het gebied enigszins perifeer 
is en dat reisafstanden een belemmering vormen, geldt dat niet voor de digitale 
infrastructuur. Integendeel, afstanden en reistijden bestaan niet op het internet en 
periferie al helemaal niet. Informatie verplaatst zich via de glasvezelkabel met de 

SPIN-OFF WATERWEGEN 
De aanwezige infrastructuur en een inzet op het aantrekken van meer watersporttoeristen biedt 
ook mogelijkheden voor (nieuw te vestigen) watersportgerelateerde bedrijvigheid. Er is 
hiervoor terrein beschikbaar bij Kollum en Dokkum. Cruciaal is dat er meer toeristisch 
recreatieve bedrijvigheid in de gebieden aan de vaarroutes komt, opdat Noordoost Fryslân niet 
een gebied wordt waar men alleen doorheen vaart, maar waar men ook graag verblijft. Hiertoe 
zal er niet alleen geïnvesteerd moeten worden in infrastructuur, maar moeten ondernemers en 
initiatieven worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Ook op dit vlak is het aan te bevelen sterke 
coalities te smeden tussen diverse betrokken partijen.  
Het zal ook planologisch mogelijk worden gemaakt om landelijk te wonen in de kernen aan de 
vaarroutes. Hier kunnen nieuwe woningen worden gebouwd of oude omgevormd tot 
aantrekkelijke villa’s met aanlegplaatsen aan het water. Op die manier kunnen vermogende 
inwoners worden aangetrokken en behouden.   
In combinatie met thema’s als duurzaamheid, innovatie en beleving samen met een gerichte 
aanpak vanuit het MKB, biedt de uitbreiding van de vaarrecreatie ook mogelijkheden voor een 
inzet op fabricage, verkoop en verhuur van energiezuinige/energieneutrale motorboten.  
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snelheid van het licht. Een steeds intensiever gebruik van ICT zal de komende decennia 
onze visie op wonen en werken, zorg en voorzieningen totaal veranderen.  
Tijdig inspelen op ontwikkelingen, durven experimenteren, het leggen van verbindingen 
die niet direct voor de hand liggen, kan Noordoost Fryslân op dit thema aan een 
koppositie helpen. De ingrediënten om die koppositie te bereiken zijn nu reeds 
beschikbaar. Wanneer Noordoost Fryslân zichzelf op de kaart wil zetten als innovatieve 
woonwerk regio, dan is het in de eerste plaats dringend noodzakelijk dat er verder 
geïnvesteerd wordt in een ‘state of the art’  ICT-infrastructuur en daarnaast, dat de 
regio zich ook naar buiten toe alszodanig profileert. Dat betekent, dat de voorsprong die 
Noordoost Fryslân nu reeds heeft op het gebied van de glasvezelinfrastructuur met 
voortvarendheid moet worden uitgebouwd en vergroot. Door een ‘excellente’ 
infrastructuur op het gebied van ICT te ontwikkelen kan het gebied zich onderscheiden 
ten opzichte van tal van andere plattelandsregio’s! 
Noordoost Fryslân heeft met een eigen kabelbedrijf en een – nu al -grote 
aansluitingsdichtheid uitgelezen kansen om op toekomstige ontwikkelingen in te spelen. 
De positieve uitgangspositie van de regio wordt op ICT gebied met name belichaamd 
door Kabel Noord. Nu nog werkt Kabel Noord overwegend voor en binnen de gemeenten 
Schiermonnikoog, Ameland, Dantumadeel, Dongeradeel en Kollumerland (en 
Buitenpost). Door deze regio-specifieke aanpak kent Kabel Noord een zeer grote 
dekkingsgraad (vooral op het platteland). Daar moet met voorrang in worden 
geïnvesteerd om daarmee aan de absolute top van de plattelandsregio’s te komen en te 
blijven. Juist op dit punt heeft Noordoost Fryslân alle kansen om te excelleren!  Op basis 
van die fijnmazige vertakking in het gebied ontstaan er zo tal van (nieuwe) 
mogelijkheden, die een zeer positieve invloed op wonen en werken op het platteland 
uitoefenen.  
 
De combinatie van wonen en werken biedt voor Noordoost Fryslân uitstekende kansen. 
Het gevarieerde landschap, woonomgevingen die qua schaalgrootte volop keuze bieden 
en relatief lage prijzen voor een ruim woning aanbod zijn belangrijke pluspunten om 
jonge ondernemers te trekken en vast te houden. Noordoost Fryslân kent nu reeds een 
bovengemiddeld aantal ZZP-ers, met name in sectoren als de zakelijke dienstverlening 
en de bouw. Dit aantal zal zowel in absolute als in relatieve zin de komende jaren sterk 
groeien. Het opleidingsniveau en daarmee het aantal afgestudeerden in HBO en WO 
neemt ook in Noordoost Fryslân sterk toe. Daarnaast zal de werkgelegenheid in de 
zakelijke diensten en de zorg toenemen. Het bieden van uitstekende ICT-voorzieningen 
zal een belangrijke stimulans bieden voor deze trends. 
 
Noordoost Fryslân zal de komende decennia door krimp en vergrijzing sterke 
wijzigingen ondergaan in de demografische structuur. Een andere tendens is om oudere 
mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te (kunnen) laten wonen. Als belangrijk 
gevolg daarvan zal een sterk toenemende zorgbehoefte ontstaan. Gepaard met een 
constante druk op de uitgaven zal dit vragen om nieuwe concepten. Zorg op afstand, 
met gebruik van de beeldtelefoon is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is het gebruik 
van gemakkelijk toegankelijke, laagdrempelige toepassingen van het internet om 
daarmee ouderen in contact te brengen met de buitenwereld. 
Met name het uitgestrekte plattelandsgebied van Noordoost Fryslân, met een grote 
dekkingsgraad (fiber-to-the-home) leent zich uitstekend voor het experimenteren met 
nieuwe zorgvoorzieningen in de meest brede zin. Daarbij moet steeds bedacht worden, 
dat gezondheidszorg een groeiende sector is, die niet conjunctuurgevoelig is die – mits 
voldoende innovatief – zelfs een aantrekkende werking voor de regio kan hebben 
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Actiepunten infrastructuur  
 

1) De Centrale As wordt aangelegd en de ruimtelijke en sociaal-economische    
kansen die dit biedt voor Noordoost Fryslân worden benut.  

 
2) De Spoorlijn Leeuwarden-Groningen wordt verdubbeld en er vindt vertramming 

van het spoor plaats.  
 

3) De verschillende initiatieven van gemeenten in stationsgebieden worden 

samengebracht in een gemeenschappelijke visie voor alle stationslocaties langs 

de spoorlijn. 

4) Er vindt opwaardering van de wegen in het oosten van de regio plaats, zodat de 
clusterkernen Harkema/Surhuisterveen en Buitenpost/Kollum en het natte 
bedrijventerrein Skûlenboarch/Westkern goed via de A7 te bereiken zijn.  

 
5) Met de aanleg van een nat bedrijventerrein bij Skûlenboarch/Westkern wordt 

ingespeeld op de opwaardering van het PM-kanaal. 
 
6) De natte recreatieve infrastructuur wordt in het noorden nog verder uitgebreid 

door opwaardering van de Suder Ie en het uitdiepen van opvaarten.  
 

7) Om alert en pro-actief in te spelen op toekomstige ICT-ontwikkelingen is Kabel 

Noord -als grootste speler in het gebied- een uitermate geschikt vehikel. Een 

(vrijwel) volledige regiodekking moet voor de komende jaren worden 

nagestreefd. Dus, breidt Kabel Noord ook uit over de Tytsjerkstradiel en 

Achtkarspelen en intensiveer de investeringen in verglazing via het opstellen en 

uitvoeren van een gezamelijk gedragen en bekostigd investeringsschema. Zorg 

dat Noordoost Fryslân met ICT verbindingen en toepassingen aan de top komt 

en blijft. Door een ‘excellente’ status kan Noordoost Fryslân zich juist op dit punt 

sterk onderscheiden! 

 

8) De behoefte aan ICT-voorzieningen op korte en lange termijn voor 

ondersteuning van woon-werkcombinaties wordt geïnventariseerd. Biedt een 

ICT-infrastructuur aan die dusdanig toekomstgericht is, dat deze een belangrijke 

trekker wordt voor vestiging van (hoogopgeleide) ZZP-ers. 

 

9) De nieuwe mogelijkheden die ICT biedt voor werken in een plattelandsregio 

worden verkend. Sluit aan op bestaande ideeën en initiatieven. Voorbeeld, 

Pauline Terreehorst: “Het boerderijmodel”. Boerinnen werken thuis in een 

virtueel call-center. 

 

10) De kansen voor de combinatie ICT-Zorg-Wonen worden nader uitgewerkt tot 

een concreet gebiedsdekkend actieplan, in nauw overleg met Kabel Noord. 

Elementen die daarbij naar voren komen zijn: innovaties in de zorg waardoor 

ouderen en andere zorgvragers langer in hun eigen omgeving kunnen 

verblijven, zorgverbetering door zorg op afstand, kostenbesparing zonder de 

kwaliteit aan te tasten, laagdrempelig gebruik van de beeldtelefoon.  

 

11) Bovengenoemde actiepunten (7 t/m 11) worden waar mogelijk combineren met en 

inpassen in het Interreg IV-B programma Vital Rural Areas (empowerment of SME’s) 
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4.2 Woon-werkmilieus 
 
Noordoost Fryslân beschikt in 2030 over een aantal sterke clusters van kernen 
met een compleet pakket aan voorzieningen en bedrijfslocaties met voldoende 
uitbreidingsmogelijkheden voor het regionale bedrijfsleven. Daarnaast staat de 
regio bekend om haar unieke landelijke woonmilieus en de uitstekende 
mogelijkheden om wonen en werken te combineren.  
 
De Kernen 
 
Noordoost Fryslân kent een grote variatie in woonmilieus, met een uitgebreide keuze 
aan uiteenlopende locaties. Om te beginnen moeten we constateren, dat Noordoost 
Fryslân niet beschikt over grote steden en geen deel uitmaakt van grote stedelijke 
netwerken. Maar de regio ligt wel precies midden tussen de grote steden van Noord 
Nederland en is door de toenemende kwaliteit van de verbindingen, samen met de 
steden Leeuwarden, Drachten en Groningen steeds meer een onderdeel van een 
stedelijk netwerk. 
 
Dokkum heeft met een aantal hoogwaardige voorzieningen en met de historische kern 
duidelijk stedelijke kwaliteiten. Daarnaast zijn er meer grote kernen met een stevig 
voorzieningenniveau en verder tal van kleine dorpen met een sterk landelijk karakter. 
Juist hier staan de voorzieningen zoals school of winkel sterk onder druk. Doorgaans 
ziet vooral de zittende bevolking dit als een probleem. Nieuwkomers nemen het meestal 
voor lief. 
 
Door een sterk verbeterde bereikbaarheid is het gebied bij uitstek geschikt als gebied 
voor zowel ingaande al uitgaande pendel en als woon-werk regio. De grote 
infrastructurele investeringen, die nu wordt ontwikkeld, zullen mits ze als een 
samenhangend netwerk worden gebruikt, daar een buitengewoon positieve invloed op 
uitoefenen. Duidelijk is wel, dat er ten aanzien van het voorzieningenniveau duidelijke 
keuzes gemaakt moeten worden, om – ook bij schaalvergroting en bevolkingskrimp- 
een samenhangend geheel en een goede spreiding over het gebied te behouden. 
 
Inzet op sterke clusters van kernen 
 
Door de te verwachten bevolkingskrimp en zich doorzettende trends van 
schaalvergroting zal het niet mogelijk zijn om het voorzieningenniveau in alle dorpen in 
de regio op peil te houden. Er zal focus aangebracht moeten worden door in te zetten 
op een aantal clusters van de grotere kernen. De overige kernen en kleine dorpen zullen 
genoegen moeten nemen met een positie als woondorp en/of recreatiedorp.  
 
Regiostad Dokkum en Burgum zijn qua inwonertal (resp. 12.970 en 9.970) de grootste 
kernen. De kernen Kollum, Buitenpost, Damwoude, Zwaagwesteinde, Surhuisterveen en 
Hurdegaryp hebben allen rond de 5.000 inwoners. In deze kernen bevinden zich ook de 
meeste bedrijven, winkels en overige voorzieningen. Deze vormen in bijna alle gevallen 
combinaties van kernen, die op enkele kilometers van elkaar zijn gelegen. Juist door die 
nabije ligging moeten deze clusterkernen de synergie opzoeken en elkaar versterken. 
Dokkum-Damwoude en Buitenpost-Kollum vormen logische clusterkernen. Burgum-
Hurdegaryp en Zwaagwesteinde liggen ook dicht tegen elkaar aan. Het ligt voor de hand 
om ook Veenwouden in dit cluster te betrekken. Surhuisterveen grenst aan Harkema en 
deze twee kernen vormen dus een logische clusterkern in de zuidoosthoek van de regio. 
Deze clusters zijn afgebeeld in de onderstaande figuur.  
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Figuur 6 Inzet op clusterkernen  

 
 
De clusterkernen hebben alle mogelijkheden in zich om ook op langere termijn een 
compleet pakket aan (dagelijkse) voorzieningen te bieden. Instandhouding van de 
voorzieningen in deze kernen moet gestimuleerd worden door verdubbelingen te 
vermijden (dus keuzes maken) en alleen in of bij de grotere clusterkernen 
bedrijventerreinen aan te leggen. Met het oog op de te verwachten bevolkingskrimp 
moet ook de woningbouw hier worden geconcentreerd. Bij het in stand houden van 
voorzieningen, moet er duidelijk voor worden gewaakt dat men niet aan een dood paard 
gaat trekken. Het is goed ook het besef te hebben dat de regio niet geïsoleerd ligt, maar 
ingesloten in de driehoek Leeuwarden-Drachten-Groningen waarmee veel voorzieningen 
op korte reisafstand liggen. 
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Regiostad Dokkum en ‘kleine broer’ Damwoude 
 
Regiostad Dokkum is het grootste voorzieningencentrum van Noordoost Fryslân. Op het 
gebied van cultuur, winkelaanbod, zorg en onderwijs biedt Dokkum een hoogwaardig en 
compleet pakket met een eigen karakter. Het verzorgingsgebied strekt zich uit over de 
gehele noordelijk schil en grote delen van de Noordoost Friese regio. Dat is zeer 
opmerkelijk voor een stad met een dergelijk inwonertal! Vasthouden en versterken van 
de voorzieningen en kwaliteiten van Dokkum is dan ook niet alleen voor Dokkum zelf, 
maar ook voor Noordoost Fryslân als geheel van eminent belang. 
Belangrijk is, dat er voor de komende decennia niet alleen wordt gestuurd op het in 
stand houden van de bestaande voorzieningen, maar dat er daarnaast ook wordt 
ingezet op het verbeteren en uitbreiden van het pakket. Immers aan de aanbodkant zal 
er veel worden toegevoegd, terwijl aan de vraagkant de eisen steeds hoger worden 
gelegd. Voor Dokkum betekent dit, dat alles op alles moet worden gezet om de positie 
als regiostad niet alleen te behouden maar zelfs te versterken. Hierbij zal Dokkum 
zichzelf sterk op de kaart zetten als Waddenstad en poort naar de Wadden. Vanuit 
Dokkum moeten dan ook diverse arrangementen aangeboden worden voor een verblijf 
in het Waddengebied. 
 
De Centrale As, met aansluitend de westelijke rondweg is daarbij de belangrijkste 
fysieke stimulans en de uitvoering daarvan moet dan ook op korte termijn ter hand 
worden genomen. De revitalisering en herschikking van bedrijventerreinen en het 
creëren van nieuwe vestigingsmogelijkheden voor bedrijven biedt een extra stimulans 
voor bedrijfsvestiging en verplaatsing. Snelle besluitvorming en zicht bieden op 
uitvoering van de bestaande plannen op korte termijn brengt bedrijven in beweging! 
Acquisitie met betrekking tot nieuwe bedrijvigheid zal zich met name richten op 
stuwende bedrijvigheid met een relatie tot het Waddengebied. 
 
Door up-to-date ICT verbindingen is afstand –zeker voor de kennisgerelateerde 
bedrijven- nauwelijks een belemmering. Het hoogstaande voorzieningenniveau van 
Dokkum, gepaard met de verder profilering als water-en waddenstad, biedt ook 
uitstekende mogelijkheden voor het aantrekken van meer recreanten. Dokkum geniet 
de meeste bekendheid van alle kernen in Noordoost Fryslân en kan daarmee als 
‘marketingobject’ en uitvalsbasis voor veel toeristen gelden.  
 
In relatie met Damwoude wordt er ook ingezet op het ontwikkelen van een zorgcluster. 
In Dokkum is al sprake van een klein zorgcluster rondom het ziekenhuis en in 
Damwoude zijn ook een aantal voorzieningen voor ouderzorg. De tandem Dokkum-
Damwoude ligt centraal in het gebied waar de krimp en vergrijzing naar verwachting het 
hardst op zullen treden en groei op het thema van (ouderen-)zorg is dus in de toekomst 
te realiseren. Daarbij kunnen vanuit de tandemkern experimenten met zorg op afstand, 
zorgtoerisme en andere vormen van zorg geïnitieerd en gecoördineerd worden.  
Het is niet de bedoeling dat het een ‘vergrijsde boel’ wordt in Dokkum en Damwoude. Er 
wordt dus ook ingezet op wonen voor gezinnen en clustering van onderwijsfaciliteiten 
voor de noordelijke schil en waar draagvlak dit vereist heel Noordoost Fryslân.  
 
Burgum-Hurdegaryp 
   
Burgum en Hurdegaryp vormen samen het verzorgingscentrum voor de zuidwesthoek 
van de regio. Hier komt men winkelen, werken en recreëren. Burgum zal een nieuw 
gezicht aan het water krijgen, wat het dorp nog aantrekkelijker maakt om te wonen en 
recreëren. In Burgum zal de winkelfunctie worden versterkt en het dorp zal zich sterker 
profileren als recreatiekern aan het water. Hurdegaryp is de stationslocatie van de 
clusterkern en sluit deze aan op de kennisas Leeuwarden-Groningen. Het dorp heeft 
daarmee een forenzenfunctie en om het als zodanig aantrekkelijk te houden wordt 
ingezet op behoud van enige basale winkelvoorzieningen.  
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Uitbreiding van bedrijventerrein voor het zuidwesten van de regio zal in deze 
clusterkern plaats vinden. Zakelijke dienstverlening moet een plek kunnen vinden in het 
centrum van Burgum en op een nader te bepalen locatie bij het spoor. Hierbij zal 
speciaal aandacht worden geschonken aan het creëren van ruimte voor startende 
ondernemers. Burgum-Hurdegaryp is in 2030 een broedplaats voor starters, waar het 
prettig wonen is aan het water en dicht bij het spoor, waar mensen uit de omringende 
dorpen komen winkelen en recreanten via de goede weg-, water- en spoorverbindingen 
naar toe komen. 
 
Feanwâlden-De Westereen 
 
Feanwâlden en De Westereen vormen het verzorgingscentrum voor het hart van de 
regio. De clusterkern is strategisch gelegen aan het spoor, de Centrale As en de Lits-
Lauwersmeerroute. Dit biedt mogelijkheden om als woon-werk kern in trek te blijven en 
voorzieningen in stand te houden. Er wordt anno 2010 al hard gewerkt aan de 
uitvoering van een centrumplan voor De Westereen. Hierin is aandacht voor 
centralisatie en verbetering van winkelvoorzieningen, een sportcomplex, een brede 
school en een gezondheidscentrum.  
 
Feanwâlden neemt met de aanwezigheid van de Werkplaats op de kennisas een 
belangrijke rol in waar het gaat om de koppeling van arbeidsmarkt en onderwijs. Fysiek 
heeft de kern een strategische positie door de kruising van de Centrale As met het 
spoor. Hier liggen kansen voor de ontwikkeling van vormen van bedrijvigheid die hier 
baat bij hebben. Dit zal in eerste instantie betrekking hebben op personenvervoer, maar 
richting 2030 moeten mogelijkheden op het gebied van goederenvervoer niet worden 
uitgesloten. Er is beperkte uitbreiding van bedrijventerrein voorzien in de clusterkern. 
Door de nabije ligging van de clusterkern Burgum-Hurdegaryp, die een meer regionale 
opvangfunctie heeft, zal regionale afstemming hierbij noodzakelijk blijven. Op het 
gebied van mogelijk aan het spoor gerelateerde bedrijvigheid zal ook afstemming met 
de clusterkern Buitenpost-Kollum nodig zijn. Hierover verderop in deze paragraaf meer.  
 
Buitenpost-Kollum 
 
Buitenpost en Kollum vormen samen het voorzieningencentrum voor het oosten van de 
regio. Buitenpost is de centrale spil in de driehoek Leeuwarden-Groningen-Drachten. 
Hierom zal er accent gelegd worden op de ontwikkeling van de stationslocatie als gebied 
voor de zakelijke dienstverlening. Het stationsgebied wordt goed verbonden met het 
winkelcentrum, wat er toe moet bijdragen dat de winkelfunctie in Buitenpost behouden 
blijft of zo mogelijk wordt versterkt. In Kollum ligt het accent vanwege de historische 
kern op winkelen, cultuur en recreatie. De uitdrukking: “Buitenpost is boodschappen 
doen, Kollum is winkelen”,  is in dit verband veelzeggend. Er wordt ingezet op het 
behouden en versterken van de middenstand, musea, horeca en andere culturele en 
recreatieve voorzieningen. Een bijzonder aandachtspunt is de ontsluiting van Kollum via 
de oosttangent. Deze verdient nadere bestudering, omdat door de recente en 
toekomstige wijzigingen in de wegen-infrastructuur Kollum steeds meer geïsoleerd lijkt 
te raken.  
 
Er is zeer beperkt extra uitleg van bedrijventerrein voorzien in Buitenpost en Kollum. 
Wel is er nadrukkelijk de wens om bestaande bedrijven, die uit hun jasje groeien, zo 
mogelijk vast te houden. Omdat dit veelal maatwerk is, bestaat er duidelijk de behoefte 
aan een flexibel planologisch kader. Aan de noordkant van Kollum is er ruimte 
gecreëerd voor een cluster van watersportgebonden bedrijvigheid. Dit moet een 
regionaal terrein worden. Kollum kan zich daarmee ook bedrijfsmatig verder 
ontwikkelen als watersportplaats en recreatiehaven voor het Lauwersmeergebied. 
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Surhuisterveen-Harkema 
 
Surhuisterveen-Harkema is het vierde cluster in de regio, waar ingezet wordt op behoud 
van het voorzieningenniveau en het winkelbestand. Waar Buitenpost en Kollum zich 
meer richten op dienstverlening, legt de tandem Surhuisterveen-Harkema zich vooral 
toe op het aantrekken en vasthouden van zwaardere bedrijven en weggebonden 
bedrijvigheid. De goede verbinding met de A7 is daarbij van groot belang. 
Surhuisterveen kent een uitgebreid winkelaanbod. Ondernemers nemen zelf het heft in 
handen door het inrichten van een reclamefonds, waarbij reclamebelasting wordt 
ingezet voor het promoten van de plaatselijke bedrijvigheid.  
Verder wordt er ingezet op wonen en werken. Er is uitbreiding mogelijk van woon- en 
werklocaties. 
 
Overige kernen en kleine dorpen 
 
In de overige kernen en kleine dorpen zal niet worden ingezet op het behouden of 
versterken van het voorzieningenniveau. Dit betekent echter niet dat deze achteruit 
zullen lopen in termen van leefbaarheid. Een aantal kernen heeft ook zeker nog potentie 
om draagvlak te blijven behouden voor voorzieningen door ligging in recreatiegebieden.  
 
Voor kleine dorpen blijft vooral een positie als woondorp over. Een belangrijk doel moet 
hier zijn, het voorkomen van leegstand en verpaupering. Door het verschijnsel krimp te 
erkennen, op de agenda te zetten (provinciaal en landelijk) en vervolgens de Euro’s 
erbij te zoeken moeten concrete oplossingen worden gezocht. Per dorp kunnen die 
verschillen. We noemen enkele voorbeelden: een opknapbeurt voor de dorpen, waar 
mogelijk kleinschalige functies inplaatsen (recreatiewoningen, Bed & Breakfast), alleen 
vervangende nieuwbouw toestaan of (incidenteel) gaten opvullen. Dit betekent beslist 
niet, dat vestigingen van woon-werkcombinaties hier onmogelijk worden gemaakt. 
Leegstaande panden kunnen zich uitstekend lenen voor bijvoorbeeld een 
dierenartspraktijk, een pension of kleinschalige zakelijke dienstverlening. De kleine 
dorpen moeten de inzet op een woonwerk-, recreatie-, en duurzame regio versterken.  
De gemeentelijke overheid moet juist in deze kleine dorpen de zelfredzaamheid van de 
bewoners sterk bevorderen. Dit kan onder meer door het ondersteunen van initiatieven 
als: het ‘nieuwe’ dorpshuis met afhaalpunt voor medicijnen, boodschappen etc. Het 
introduceren van nieuwe ICT toepassingen biedt kansen voor virtuele 
ontmoetingsplekken zoals  ‘het virtuele dorpsplein’. Om de dorpen zelf bij het thema 
‘leefbaarheid’ te betrekken kan per dorp een dorpsbudget worden vastgesteld. 

 
Bedrijfslocaties  
 
Hier ligt een belangrijk thema. Niet voor niets wordt er in de brief van de Minister van 
VROM aan de Tweede Kamer dd. 26 november 2009 (betreffende 
Samenwerkingsagende Mooi Nederland) apart melding gemaakt van de keuzes, zoals 
die in Noordoost Fryslân voorliggen. Veel gemeentebesturen hebben voor de 
accommodatie van hun plaatselijke bedrijven de behoefte gesondeerd en komen tot de 
conclusie dat uitbreiding noodzakelijk is. Daarbij blijkt uit de optelsom, dat hier voor de 
nabije toekomst enkele gevaren op de loer liggen. Uitgaande van de  gegevens van het 
SER-ladder onderzoek concluderen wij het volgende: 

• Wanneer het totaal van alle gemeentelijke behoefte aan bedrijventerrein wordt 

opgeteld, resulteert dat in een vraag die kleiner is dan het momenteel geplande 

aanbod. Daarmee kan een overschot aan terrein ontstaan. 

• Grootschalige ontwikkelingen kunnen een zuigende werking hebben op de 

omringende dorpen en dit kan verpaupering van de bestaande bedrijventerreinen 

in de hand werken. 
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Om die gevaren de hand te bieden moeten scherpe keuzes worden gemaakt. Het ligt 
voor de hand om de regionale opvang van bedrijven zoveel mogelijk in de eigen regio of 
het eigen dorp of stad vast te houden. Bedrijven verplaatsen vaak over korte afstanden 
en willen het liefst op de eigen locatie blijven. Hier kan niet altijd aan worden voldaan, 
maar het verdient dan wel aanbeveling om de bedrijven over een zo klein mogelijke 
afstand te laten verhuizen. Dan is de kans dat de bedrijven voor de regio behouden 
blijven ook het grootst. Een bedrijf dat al een flink eind binnen de regio moet verhuizen 
zal snel geneigd zijn om ook even in Drachten, Heerenveen of Leeuwarden te gaan 
kijken. In dat licht zal de uitbreiding zoveel mogelijk plaats moeten vinden bij de al 
bestaande bedrijventerreinen in de clusterkernen. Een bijkomend voordeel van 
uitbreiding bij bestaande terrein is, dat dit hand in hand kan gaan met een 
revitaliseringslag op deze terreinen. Zo wordt het risico op verpaupering ondervangen 
en kan juist een win-win situatie ontstaan.  
 
Het cluster Dokkum-Damwoude kan de vraag naar bedrijventerrein in de noordelijke 
schil van de regio opvangen. Hiertoe is de uitbreiding van het terrein Betterwird de 
meest geschikte locatie. Opvang van de vraag naar bedrijventerrein in het (zuid)-
oostelijk deel van de regio kan plaatsvinden door uitbreiding van bestaand terrein in de 
clusterkern Harkema-Surhuisterveen. De vraag naar bedrijventerrein in het (zuid)-
westen van de regio kan worden opgevangen bij Burgum. In de clusterkeren Kollum-
Buitenpost en Feanwâlden-De Westereen is nog beperkt ruimte voor de aanleg van 
terrein voor lokale opvang. 
 
Zeer belangrijk is, dat de vijf gemeenten hierover overeenstemming bereiken. Er dient 
een gezamenlijk bedrijventerreinenbeleid te worden ontwikkeld. Daarbij moet er op 
korte termijn worden geanticipeerd op de situatie na 2020, waarvoor er nauwelijks 
extra ruimtebehoefte meer wordt voorzien.  
 
De 5 gemeenten en de provincie hebben in principe overeenstemming bereikt over een 
gezamenlijke aanpak van de bedrijventerreinen op regionaal niveau. Als eerste regio in 
Fryslân hebben de partners ingestemd met de resultaten van het regionale SER ladder 
onderzoek naar de behoefte aan nieuw bedrijventerrein in de gehele regio. Dat betekent 
dat voor de komende 10 jaar het areaal slechts met 52 hectare voor de gehele regio 
wordt uitgebreid. Er wordt nu een convenant voorbereid waarin partijen met elkaar 
afspraken maken over de kwantiteit, de kwaliteit van de nieuwe bedrijventerreinen, de 
revitalisering van de oude bedrijventerreinen en regionale afstemming van grondprijzen. 
De regio vraagt om deze afspraken ook met de omliggende regio’s af te stemmen.  
 
Met deze actie wordt een grote stap gezet naar een reëel beleid op regionaal niveau 
waardoor ondernemers adequater kunnen worden geholpen en de ruimtelijke kwaliteit 
wordt verbeterd. Revitalisering en herontwikkeling van de bestaande terreinen wordt 
daarbij steeds belangrijker. Een zekere flexibiliteit in het bedrijventerreinenbeleid 
moeten van tevoren worden ingebouwd, omdat bedrijven die willen uitbreiden niet een 
op een kunnen worden gewisseld met bedrijven die verdwijnen.  
 
Aanvullend hierop nog de volgende aandachtspunten: 
 

• Bij de uitwerking van het regionale bedrijventerreinenbeleid moet scherp 

worden gekeken naar de reële mogelijkheden om ruimtewinst te behalen 

op bestaande terreinen. Naar verwachting zal niet alle potentiële 

ruimtewinst kunnen worden behaald; 

• Er moet een gezamenlijk beleid worden ontwikkeld omtrent vrijkomende 

agrarische bebouwing. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de ligboxenstallen 

uit de jaren zeventig en tachtig die buiten gebruik worden gesteld; 
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• Overwogen moet worden om vrijkomende gronden (bebouwing), waar 

niet meteen een nieuwe bestemming voor is op te kopen en de 

bedrijfsbestemming er op laten;  

• Een nog te ontwikkelen flexibel planologisch kader dient ertoe om (ook in 

het buitengebied) bedrijfsvestiging mogelijk te maken zonder excessen in 

de hand te werken;  

• Een inventarisatie onder bedrijven in de gehele regio moet een goed 

overzicht bieden van de ontwikkelingen en plannen van ondernemers en 

de gevolgen voor de locaties.  

 
Specifieke woonmilieus 
 
De behoefte aan specifieke woonmilieus zal in de toekomst verder toe gaan nemen. 
Deskundigen op het gebied van woonconcepten stellen: ‘Wonen is een primaire 
levensbehoefte die sterk verbonden is met onze identiteit: je bent zoals je woont.” Het 
zijn juist zaken als de gewenste manier van samenleven (community), sfeer en 
woonmilieu, die de werkelijke wensen van woonconsumenten weergeven. Naast 
woonwensen gaat het hier om leefwensen en -ambities, die belangrijke waarden van 
consumenten vertegenwoordigen. In een steeds diffuser wordende samenleving willen 
mensen weer ergens bij horen om zich prettig te voelen. Tegelijkertijd willen mensen 
zich ook meer onderscheiden van anderen. Woonconcepten voor de grootste gemene 
deler zullen in de toekomst steeds minder tegemoet komen aan de voorkeuren van 
consumenten. De massale kritiek op VINEX-wijken is hiervan een teken: consumenten 
hebben moeite gekregen met grote, planmatige projecten. Kleinschalige, duidelijk van 
de omgeving verschillende projecten voor een enigszins homogene doelgroep hebben de 
toekomst.’17 

Zonder volledig te zijn kan een aantal voor de hand liggende mogelijkheden hier worden 
genoemd. Daarbij is de grote diversiteit in landschappen het uitgangspunt.  

• Het gesloten landschap in het Noordfriese Wouden leidt zich uitstekend voor het 
vestigen van ‘landgoed woningen’. Daarbij kan specifiek gemikt worden op 
paardenliefhebbers. Door het ontwikkelen van een aaneensluitend net van 
menwegen zal hier een unieke infrastructuur met een groot economisch 
neveneffect ontstaan. 

• Er kunnen unieke kleinschalige landelijke woonlocaties worden ontwikkeld langs 
de recreatieve waterwegen. 

• Het ‘cultiveren’ van met name kleine dorpen met een zekere historische waarde 
zal vooral de doelgroep trekken die is geïnteresseerd in ‘het echte Fryslân’. 
Daarbij valt onder meer te denken aan gepensioneerden die na een tijd ‘om 
utens’ terug willen keren naar hun geboortegrond. Niet alleen de dorpen zelf, ook 
de wegen ernaar toe, de groenvoorziening als geheel en de aandacht voor 
architectuur spelen hierbij een rol. Dit vergt een investeringsprogramma voor 
herstructurering, waarbij meerdere partijen een rol (moeten ) spelen, zoals, 
gemeente, provincie en rijk maar ook woningcorporaties en uiteraard ook de 
plaatselijke bevolking. Het op korte termijn identificeren van een aantal 
modelprojecten zal deze ontwikkeling aanmerkelijk versnellen. De ontwikkeling 
van het dorp Veenklooster tot ‘living history village’ kan een dergelijk project 
zijn. Hierin worden initiatieven rond musea, galleries, het bos, Fogelsangstate, 
Lytse Slot en het Landbouwmuseum gebundeld.  

                                                
17

 Smart Agent (2010) 
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• De combinatie van wonen en zorg binnen specifieke woonservicezones is 
eveneens een ‘product’ dat verdient nader uitgewerkt te worden. Dit is in veel 
gevallen een passend antwoord op bevolkingskrimp en op het 
vergrijzingsvraagstuk. Op een aantal plaatsen zijn reeds zulke woon-zorg 
combinaties in ontwikkeling, zoals in Kollum (zie kader). Door intensieve 
samenwerking van gemeenten, met onder andere woningcorporaties en met 
zorginstellingen zullen meer vormen van een dergelijke woonservicezone 
invulling worden gegeven. Hierbinnen kan ook de specifieke ontwikkeling van 
innovatieve zorgcomplexen bekeken worden. Te denken valt hierbij aan de 
plannen voor de ontwikkeling van Nieuw Toutenburg. 

 

Woonservicezone Kollum – een uniek gebied ingericht via de principes van een Healing 
Environment 
 
Sinds 2003 werken de Gemeente Kollumerland, Thus Wonen, Zorggroep 
Noorderbreedte en WoonFryslân samen aan de ontwikkeling van de 
woonservicezone in Kollum. Welzijns- onderwijs- en zorgvoorzieningen 
worden in dit gebied geconcentreerd. Het gebied zal verder worden 
ingericht via het principe van de ‘Healing Environment’. Bij deze 
inrichting staat de gebruiker centraal en wordt aanspraak gemaakt op 
alle zintuigen van de gebruiker. Doordat de zintuigen van de gebruiker 
op een prettige manier door de omgeving worden geprikkeld zal de 
omgeving bijdragen aan het welbevinden van de gebruiker en een 
positieve uitwerking hebben op de gezondheid van lichaam en geest. Bij 
succesvolle uitvoering van dit project kan het een doorbraak zijn in 
ruimtelijke inrichtingsprincipes en een voorbeeld zijn voor de hele regio, 
Nederland en het buitenland.  

  

 
Afspraken 

A) Met het oog op behoud van voorzieningen wordt ingezet op vijf clusters van 
kernen met een compleet pakket aan voorzieningen en bedrijfslocaties met 
voldoende uitbreidingsmogelijkheden voor het regionale bedrijfsleven. De 
clusters zijn: Dokkum/Damwoude, Burgum/Hurdegaryp, Feanwâlden/De 
Westereen, Buitenpost/Kollum en Surhuisterveen/Harkema 

 
B) Instandhouding en zo mogelijk uitbreiding van het voorzieningenniveau in 

Dokkum is essentieel voor de gehele regio Noordoost Fryslân. Dit betekent dat 

alles op alles moet worden gezet om de positie als regiostad niet alleen te 

behouden maar zelfs te versterken. 

C) Aanleg en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen vindt uitsluitend plaats, zoals 
af te spreken in een regionaal convenant bedrijventerreinen 

 
D) Ontwikkeling van nieuwe kantoorlocaties vindt bij voorkeur plaats in de 

spoorzone.  
 
E) Door verglazing, aanbieden van ondersteunende faciliteiten en een flexibel 

planologisch kader met betrekking tot woonwerklocaties zet de hele regio zich 
op de kaart als het ideale woonwerkgebied voor ZZP’ers en startende 
ondernemers. Acquisitie van bedrijvigheid richt zich specifiek op ZZP’ers en 
startende ondernemers. 

 
F) Werving van nieuwe inwoners richt zich jonge gezinnen, ZZP’ers en startende 

ondernemers en mogelijkheden voor bi-polair wonen. Doelgroep hierbij zijn niet 
alleen personen met een voorkeur voor landelijk wonen, maar juist ook degenen 
die actief zij op de woningmarkt in ruime stedelijke uitbreidingswijken. 
Noordoost Fryslân als het betere alternatief voor de buitenwijk! 
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Actiepunten 
 

12) Voor elk cluster worden scherpe keuzen gemaakt met betrekking tot behoud en 
uitbreiding van bedrijfslocaties, winkelvoorzieningen, scholen, zorginstellingen 
en overige voorzieningen.  
 

13) In elk cluster komt een woonservicezone 
 

14) Om de dorpen zelf bij het thema ‘leefbaarheid’ te betrekken wordt per dorp een 

dorpsbudget vastgesteld. 

15) Er komt een gemeenschappelijk beleid en uitvoeringsprogramma met betrekking 
tot bedrijventerreinen, kantoorlocaties en bedrijvenaccountmanagement. Dit als 
uitbreiding op het reguliere EZ-overleg. 

 
16) Er komt een flexibeler planologisch kader, dat wonen en werken in het 

buitengebied (buiten de clusterkernen) mogelijk maakt. Dit alles naar aard en 
schaal. Hierbij is specifiek aandacht voor vrijkomende agrarische bebouwing. 
Zorg er daarbij voor, dat leegstaande gebouwen (met name in onbruik geraakte 
ligboxenstallen) geen afbreuk doen aan het landschap. Opkopen en verwijderen 
van veel lelijks uit de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw is op zich al 
een kwaliteitsimpuls. 

 
17) De verwachting is dat er in de periode 2020-2030 weinig tot geen behoefte 

meer is aan nieuwe uitleg van bedrijventerrein. Om regionale ondernemers dan 
te kunnen blijven faciliteren zonder dat er sprake is van onnodige frictie tussen 
ruimtevraag en aanbod dient hier bijtijds een oplossing voor te zijn. In de 
periode 2010-2020 wordt daarom gewerkt aan en geëxperimenteerd met een 
systeem voor het faciliteren van ruimtevraag van ondernemers, waarbij het 
aanleggen van nieuw terrein geen mogelijkheid is.  

 
18) In een aantal dorpen met cultuurhistorische waarde wordt een uniek woon- en 

recreatiemilieu gecreëerd door historische herstructurering. De ontwikkeling van 
Veenklooster tot ‘living history village’ kan hierbij als modelproject dienen. 

 
19) Er komt een specifiek woonmilieu gericht op paardenliefhebbers en met name 

de beroepsmatige paardenhouderij. 
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4.3 Landschap 
 
Het aanwezige landschap in Noordoost Fryslân wordt, met oog voor behoud 
van ecosystemen, optimaal ontsloten voor recreatie en toerisme, opdat de 
kwaliteit van de leefomgeving wordt verhoogd en de regionale economie een 
impuls krijgt. 

 
Noordoost Fryslân, eigenzinnige regio met karakter: bezinningstoerisme 
 
Dit is het gebied van karakteristieke dorpen en mooie oude kerken. Van de weidse 
verten. De terpen, de kronkelige vaarten en de mozaïekverkaveling en in het zuiden het 
houtwallenlandschap vormen het fysieke resultaat van eeuwen menselijke koppigheid, 
doorzettingsvermogen en onverzettelijkheid en zijn daarnaast ook het product van een 
grote overlevingsdrang en inventiviteit. In het licht van die roemruchte historie, is het 
onacceptabel, dat wij nu, in de eenentwintigste eeuw, ineens de kansen en de 
mogelijkheden van het landschap in Noordoost Fryslân niet meer zouden zien en 
onvoldoende benutten.  
 
Die traditie van strijd en worsteling, hebben Noordoost Fryslân gemaakt tot wat het nu 
is. Anders, maar wel echt Fryslân. Afwisselend, met veel eerbied voor de historie, maar 
niet wars van vernieuwing. Grote namen als Bonifatius, Domela Nieuwenhuis, Syb 
Talma, Troelstra, Theun de Vries en Ploos van Amstel hebben lang geleden het gebied 
doorkruist en getracht te bevruchten met hun gedachtegoed en zijn er ongetwijfeld 
gestuit op een stevige dosis eigenzinnigheid.  
Juist nu in een tijd waarin individuele beleving en spiritualiteit veel aandacht krijgen, 
biedt deze historie veel aanknopingspunten. De aanwezigheid van oude kerken, 
kloostersites en terpen of de plaatsen die aan die geschiedenis herinneren, de rust en 
de ruimte van het landschap en de rijke historie maakt dat de regio goed in staat moet 
zijn om in te spelen op de groeiende behoefte aan belevings- en bezinningtoerisme. 
Bezinningstoerisme is een  beginnende trend, die weliswaar (nu nog) geen massa’s 
mensen op de been brengt, maar die zeer goed aansluit bij het karakter van Noordoost 
Fryslân. In een recent artikel (Recreactie februari 2010) wordt dit genoemd: ‘het DNA 
van een regio’. In een zestal pilot-regio’s verdeeld over het land worden ‘regionale 
beeldverhalen’ ontwikkeld om een gebied duidelijk een eigen gezicht te geven. Tot 
dusver zijn de resultaten van deze pilots zeer positief. Noordoost Fryslân doet er goed 
aan zich bij dit initiatief aan te sluiten. 
 
Grote landschappelijke afwisseling, intensiever benutten 
 
Noordoost Fryslân is een gebied met sterk uiteenlopende recreatieve mogelijkheden. 
Voorop staat daarbij de grote landschappelijke veelzijdigheid. Naast de vele terpen en 
de karakteristieke dorpen zijn er de stinzen en states en natuurlijk de stad Dokkum 
waar het voor de toerist goed toeven is. Dat het landschap in de regio uniek en van 
grote waarde is, blijkt uit de aanwezigheid van de Nationaal Parken Lauwersmeer en 
Alde Feanen, Nationaal Landschap de Noardlike Fryske Wâlden en de Waddenzee, die 
aangemerkt is als werelderfgoed. Zoals in figuur 7 duidelijk te zien is, is bijna de gehele 
regio Nationaal Park, Nationaal Landschap of Werelderfgoed (kustgemeenten 
Waddenzee meegerekend) en liggen al kernen van enige omvang in deze gebieden. Dit 
unieke gegeven biedt grote kansen voor ontwikkeling van de regio als woon- en 
recreatiegebied, met daaraan gerelateerde ontwikkeling van bedrijvigheid. 
 
Deze verschillende deelgebieden zijn en worden door de aanleg/opwaardering van de 
Lits-Lauwersmeerroute en de 2e fase van het Friese Meren project uitstekend ontsloten 
voor de recreatievaart. Ook dit biedt uitgelezen kansen voor toerisme en recreatie. 
Mogelijkheden te over voor watersportliefhebbers, fietsers en wandelaars. Vrijkomende 
boerderijen kunnen worden benut voor recreatieve doeleinden, maar er kan ook  
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Figuur 7 Natuurgebieden en landschappen 

 
 
gedacht worden aan grootschaliger vakantieparken. Esonstad bij Anjum is hier een goed 
voorbeeld van.  
Feitelijk heeft Noordoost Fryslân alles in zich waar Fryslân bekend om staat en is het 
‘ware en oare Fryslân’. Toch staat het nog niet algemeen zo bekend. Nog te veel 
trekken toeristen door het gebied heen en zien het te weinig als verblijfsgebied. Dit 
heeft onder andere te maken met het beperkte en kleinschalige aanbod van 
voorzieningen.  
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Een ander bezwaar dat meermalen naar voren wordt gebracht is, dat toeristen en 
recreanten de ervaring hebben te weinig het landschap in te kunnen om het te 
ondergaan en te beleven. Er is een veelheid aan wandel-, fiets-, en ruiterpaden die nog 
te weinig door toeristen en recreanten worden gebruikt. Het is daarom nu zaak het 
unieke dat Noordoost Fryslân zeker in zich bergt open te leggen, uit te bouwen, te 
versterken en te vermarkten.  
 
Toerisme, recreatie en wonen gaan duurzaam samen 
 
Wanneer de thema’s toerisme, recreatie en wonen tezamen met het thema 
duurzaamheid opgepakt wordt, kunnen de positieve effecten elkaar versterken en kan 
daarmee de regio zichzelf extra positief op de kaart zetten. Daarbij brengt de inzet op 
een toeristisch attractieve en complete regio, waar het goed recreëren is, onlosmakelijk 
met zich mee dat het gebied attractiever wordt om te wonen en werken. In die zin kan 
Noordoost Fryslân zich meer dan nu manifesteren als de ‘tuin’ van Leeuwarden, 
Drachten en Groningen. Daarbij heeft een vergroting van het toeristisch en recreatief 
bezoek ook op zich al een positief marketingeffect. Toeristische bezoekers hebben een 
ambassadeursfunctie voor de regio, hetgeen positief uitwerkt op het aantrekken van 
nieuwe inwoners, arbeidskrachten en bedrijven.  
 
De Alde Feanen en Earnewâld, uniek natuurgebied en toeristisch-recreatieve 
schakel met de Friese Meren 
 

In het zuidwesten van de regio ligt (een deel) van het Nationaal park de Alde Feanen en 

het recreatiedorp Earnewâld. De Alde Feanen is een aaneengesloten 

laagveenmoerascomplex met een totale oppervlakte van bijna 4.000 hectare. Het 

gebied bevat een aantal landschapstypen die landelijk gezien zeldzaam zijn en in hun 

voortbestaan worden bedreigd. Laagveenmoerassen worden tot de rijkste en meest 

gevarieerde natuurgebieden van Noordwest-Europa gerekend. De soortenrijkdom van 

planten en dieren is er bijzonder groot, zo ook in De Alde Feanen. Zo komen er in De 

Alde Feanen zo'n 450 verschillende plantensoorten voor. Dat is meer dan de helft van 

alle in Fryslân voorkomende plantensoorten. Door de ligging en variatie is De Alde 

Feanen ook enorm belangrijk voor water-, moeras- en weidevogels.18 Het grootste deel 

van het gebied is in eigendom en beheer van It Fryske Gea. Zij werken hierbij nauw 

samen met boeren uit de omgeving. Vanuit het bezoekerscentrum in Earnewâld is het 

gebied goed ontsloten voor kanovaarders, overige watersporters, fietsers en 

wandelaars.  

Earnewâld is naast de toegangspoort tot de Alde Feanen ook één van de belangrijkste 

watersportkernen in Noordoost Fryslân. Hoewel het dorp in de zomermaanden al 

decennia druk bezocht wordt door watersportliefhebbers en andere recreanten heeft het 

de potentie om zich in de toekomst verder te ontwikkelen en duidelijker op de kaart te 

zetten. Het dorp vormt, helemaal na de opwaardering van de Lits-Lauwersmeerroute, 

de schakel tussen het Friese Merengebied en de regio. In samenhang met de verdere 

ontwikkeling van de Alde Feanen, biedt dit vele mogelijkheden. Momenteel wordt er 

gewerkt aan een masterplan voor de ontwikkeling van het dorp. Het plan beoogd een 

revitalisering van het dorp, waarbij de ruimtelijk kwaliteit (met name waterfront) wordt 

opgewaardeerd, er meer ruimte ontstaat voor de ontwikkeling van dagrecreatie en de 

verbindingen met het omringende gebied worden versterkt. Duurzaamheid is hierbij het 

leidende principe. De ontwikkeling van dit plan heeft er al geleid tot diverse plannen van 

ondernemers die kansen zien in de ontwikkeling van het gebied. Het is vanwege de 
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 Toeristenbureau Earnewâld (2010) 
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grote potentie van het gebied, en daarmee het belang voor de ontwikkeling van 

toerisme en recreatie in heel Noordoost Fryslân, zaak dat de ontwikkeling van 

Earnewâld met prioriteit verder wordt opgepakt en doorgezet. 

 
Noardlike Fryske Wâlden verdienen meer aandacht 
 
De Noardlike Fryske Wâlden vormt een waardevol Nationaal Landschap dat niet alleen 
nationaal, maar ook internationaal aandacht verdient. Een uniek natuur- en 
cultuurlandschap, maar ook een landschap waar mensen wonen en werken. Door extra 
aandacht van de rijksoverheid kan het gebied rekenen op verschillende 
subsidiestromen, waarmee landbouw en landschap gedeeltelijk worden ondersteund. 
Voor een meer volmaakte staat van onderhoud is de financiering momenteel nog steeds 
onvoldoende. 
Het Nationale Landschap Noardlike Fryske Wâlden trekt momenteel reeds duizenden 
mensen naar Noordoost Fryslân. Tal van voorzieningen voor de dagrecreatie maken dat 
de omzet uit het toerisme nog steeds stijgt. Wandel- en fietsroutes zorgen ervoor, dat 
toeristen die het gebied veelal per auto of motorboot bezoeken er langer gaan 
verblijven. Een nog grotere afwisseling in het toeristisch aanbod kan ertoe bijdragen dat 
de verblijftijden worden verlengd en er meer herhalingsbezoeken plaatsvinden. 
De toeristische ontwikkeling in dit deel van Fryslân is pril en zeker niet zonder risico’s. 
Prioriteitswijzigingen in het beleid ten aanzien van landschapsbeheer en bezuinigingen 
kunnen op termijn het gebied meer op zichzelf terugwerpen. Dus zal er voor meer 
verschillende en duurzame inkomensstromen moeten worden gezorgd. 
 
Momenteel gebeurt er in dat kader al het een en ander. De vereniging Noardlike Fryske 
Wâlden, met 800 boerenleden vervult, samen met de bij haar aangesloten zes 
Agrarische Natuurverenigingen een belangrijke rol in het gebied, met name waar het 
gaat om weidevogelbeheer en landschapsonderhoud. Daarnaast is een themagroep 
regionale economie bezig met het versterken van de economische activiteiten, waarbij 
gezocht wordt naar toeristische onderwerpen, zoals het tot meerwaarde brengen van 
zogenaamde Wâldmolke en het project energie uit hout, om snoeihout van alle 
boomsingels, dykswallen etcetera  te verwerken tot een hoogwaardig energetisch 
eindproduct.  
 
De status van een Nationaal Landschap biedt ongetwijfeld veel kansen maar het kan – 
zeker voor het agrarisch gebruik - ook een belemmering vormen. Zo kunnen er, bij een 
te intensieve en voortdurend toenemende bemoeienis van natuur- en 
landschapsinstanties bij bewoners en ondernemers in het Nationaal Landschap 
weerstanden gaan ontstaan.  
 
Meer dan tot nu toe het geval is, moeten de Noardlike Fryske Wâlden op de kaart 
worden gezet als een uniek gebied, dat door de wisselwerking tussen cultuur en natuur 
niet alleen toeristisch interessant is, maar ook als woongebied zeer aantrekkelijk. Een 
grotere bekendheid van het gebied zal zeker een impuls kunnen geven aan nieuwe 
woonvormen. Wonen, bijvoorbeeld op nieuw te vormen landgoederen biedt juist in het 
kleinschalige gesloten landschap, uitstekende kansen. In dit kader moet ook aandacht 
worden besteed aan vrijkomende agrarische gebouwen. Niet altijd vertonen die een 
uitstraling die restauratie of herstel wenselijk maakt. In een aantal gevallen is slopen en 
herinvesteren op een andere plek een betere oplossing. Mogelijkheden in de vorm van 
een reconstructiefonds of een ‘Rood voor Groenregeling’  moeten worden onderzocht. In 
andere gevallen biedt het ombouwen van agrarische bedrijfsgebouwen tot een 
alternatieve aanwending, denk aan zorgboerderijen, of appartementen een betere 
oplossing.  
 
Er dient ook een centraal bezoekerscentrum/informatiepunt te komen voor het 
Nationale Landschap van waaruit de bezoekers informatie kunnen krijgen over het 
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gebied en Noordoost Fryslân kunnen gaan verkennen. Dit zou gevestigd kunnen worden 
bij de Kruidhof in Buitenpost, omdat hier al veel voorzieningen aanwezig zijn. 
Momenteel is hier al een botanische tuin die gebruikt wordt voor wetenschappelijk 
onderzoek, tevens dienst doet als expositieruimte voor beeldend kunstenaars en waar 
regelmatig concerten worden gegeven. Verder zijn Milieu en Natuureducatie 
Achtkarspelen en het ijstijdenmuseum er gevestigd. Door de ligging aan het spoor is de 
locatie ook goed bereikbaar. 
 
Werelderfgoed Waddenzee en Nationaal Park Lauwersmeer, uniek maar er kan 
meer 
 
Minstens even karakteristiek als de Noardlike Fryske Wâlden en De Alde Feanen is het 
Werelderfgoed Waddenzee, een uniek natuurgebied, maar zeer ontoegankelijk. De dijk 
langs de Waddenkust fungeert als een stevige fysieke barrière. In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de noordduitse Waddenkust, die wel een grote toeristische trekpleister is, 
kan men aan de noordfriese kust slechts op enkele plaatsen vanaf de dijk over het Wad  
uitkijken. Los van de bekende wadlooptochten is er nauwelijks een mogelijkheid het 
Wad en de Waddenkust actief te beleven. 
De potenties van de Waddenzee moeten veel meer worden benut. Daartoe is het nodig 
om, met respect voor het unieke van de Waddenzee als werelderfgoed, de verbinding 
tussen land en wad te herstellen. De toeristische mogelijkheden van de waddenkust zijn 
momenteel volstrekt onderbenut. 
De sfeervolle “waddendorpen” moeten in plaats van eindpunt juist toegangspoort en 
uitvalsbasis naar het Waddengebied gaan vormen. En omgekeerd moet getracht worden 
de sfeer van de Waddeneilanden (het vakantiegevoel) naar de vaste wal te halen. Vaste 
wal en Waddeneilanden en de daartussen gelegen Waddenzee kunnen zo een gebied 
vormen met een gelijkvormige uitstraling. 
 
 

 
 
 
 
 

 
GROETEN UIT WERELDERFGOEDCENTRUM HOLWERD! 
 
Holwerd moet minder een doorgangshuis naar Ameland  worden, maar zelf in staat 
worden geacht om mensen vast te houden. Naast het beter benutten van de historische 
dorpskern verdient de functie van de pier (de enige pier in het Nederlandse wad) een 
opwaardering. Vragen die daarbij beantwoord moeten worden zijn: Wat kunnen we met de 
pier nog meer, dan alleen er overheen rijden?  Kunnen we de pier en met name het 
uiteinde ervan niet veel beter gebruiken, bijvoorbeeld door het samen te voegen met een  
uniek  Werelderfgoedcentrum in Holwerd? Durf te dromen in een romantische “lodge” aan 
het einde van de Pier, waar bezoekers dag en nacht de unieke sfeer van het Wad kunnen 
beleven!       
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Lauwersmeer en Lauwersoog samen met Esonstad en Lauwershage investeren 
in kansen 
 
Aan de Friese zijde van het Lauwersmeer bestaat terecht het gevoel, dat tot dusver de 
natuurkant van het Lauwersmeer aan de Friese zijde het meest is ontwikkeld, terwijl 
aan de Groninger zijde het geld wordt verdiend. Deze opvatting kan uiteraard worden 
genuanceerd, zo werken er meer Friezen dan Groningers is Lauwersoog, een kern van 
waarheid zit er zeker in. In elk geval moet bij de verdere ontwikkeling van het Friese 
Lauwersmeergebied en Lauwersoog veel meer nadruk worden gelegd op de 
economische spin-off. 
 
De vestiging van Esonstad is een bijzonder goede aanzet geweest om het toeristisch 
potentieel van het gebied te vergroten. Toch kan de omgeving ervan nog beter inhaken 
op de toeristenstroom. Een goede samenhang tussen Esonstad, het nieuw aan te leggen 
vakantiepark Lauwershage en Lauwersoog rondom het Lauwersmeergebied is daarvoor 
een goed uitgangspunt. 
 
De positie van Lauwersoog als toeristische trekpleister wordt nu nog onvoldoende 
benut. Voor velen is het een plek waar men doorheen trekt op weg naar en van 
Schiemonnikoog, of waar men op zondagmiddag even stopt bij een ritje rondom het 
Lauwersmeer. Als haven biedt Lauwersoog  een weinig intieme aanblik. Toch zijn er 
meerdere mogelijkheden om de haven op te waarderen, maar dan zal er stevig 
geïnvesteerd moeten worden.  
 
Op dit moment bestaat er voor de opwaardering van de haven van Lauwersoog een 
uitgebreide projectenlijst. Alvorens tot uitwerking daarvan over te gaan is het 
belangrijk, dat er voor Lauwersoog een duidelijk profiel wordt vastgelegd. Pas dan kan 
er in de projectenlijst een prioritering worden aangebracht, waarna er kan worden 
begonnen met een aantal ‘korte klappen’, ofwel maatregelen die relatief weinig kosten 
en een groot effect hebben. Een aantal van die ‘korte klappen’ kunnen zijn: inrichten 
van een uitvalsbasis voor de ‘bruine vloot’, uitbreiding van de toeristische voorzieningen 
met meer passantenligplaatsen, accommoderen en het opwaarderen van de 
visserijvoorzieningen en vestiging van een hotel en appartementen, zo mogelijk samen 
met een luxe ‘yachtclub’ met uitzicht over de Waddenzee. 
 
Een tweede grote kans voor ontwikkeling van het toeristisch product van het 
Lauwersmeergebied en het genereren van economische spin-off is de aanleg van het 
recreatiepark Lauwershage. Dit park, dat in de Kollumerwaard komt te liggen, 
combineert recreatie en zorgverlening. Het is gericht op mensen die behoefte hebben 
aan zorg en hun familie. Het richt zich op personen die permanente zorg nodig hebben 
en op het bieden van voorzieningen om potentiële zorgvraag te verminderen. Het park 
wordt duurzaam en in samenhang met de natuurlijke omgeving aangelegd. Hierdoor 
sluit het naadloos aan bij de thema’s duurzaamheid en healthy ageing.  
 
Lauwershage kan ook een impuls voor de werkgelegenheid in het gebied betekenen. 
Zowel de bouw als de exploitatie van het park levert banen op. Daarnaast verstevigt het 
het toeristisch product van de regio wat indirecte economisch spinn-off in de vorm het 
behoud en creatie van banen met zich meebrengt.  
 
Wij stellen voor een lange termijnvisie voor het toerisme in het Lauwersmeergebied op 
te stellen. Aandachtspunten daarvoor zijn onder meer: het creëren van voorzieningen 
voor grootschalig toerisme, het ontwikkelen van een ‘Landmark’ en een specifieke 
werkgelegenheidsparagraaf, waarbij concrete doelen worden geformuleerd. 
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Actiepunten 
 

20) Om het ’bezinningstoerisme’ te promoten worden afzonderlijke initiatieven waar 
mogelijk gebundeld en onder een label worden gepromoot. De VROM-raad 
spreekt in een advies (‘Groeten uit Holland’ oktober 2006) over de toenemende 
belangstelling van toeristen voor de regionale beeldverhalen. Een 
samenhangend aanbod, waarbij de historie en de wordingsgeschiedenis van een 
gebied centraal staan. Momenteel loopt een zestal pilots in verschillende delen 
van het land. Noordoost Fryslân heeft alles in zich om zich bij dit initiatief 
(samengevat als: beeldverhalen VROM-raad) aan te sluiten. 

 
21) Toeristen en recreanten worden meer vastgehouden in het gebied door te 

bevorderen dat ze meer  het gebied in kunnen. Hiertoe wordt een toeristisch- 
recreatief actieplan geformuleerd. Wandel-, fiets-, ruiter- en vaarroutes die de 
verschillende landschappen van Zuid naar Noord doorsnijden en verbinden 
worden gecreëerd.  

 
22) Noordoost Fryslân presenteert zich als de ‘tuin van Noord-Nederland’. Deel 

bezoekers in naar doelgroepen. Voor elke doelgroep kunnen dan verschillende 
arrangementen worden ontwikkeld, zoals: waddengastronomie, 
bezinningstoerisme, visserijhistorie, wadlopen, wandelen, fietsen, paardrijden en 
mennen, windsurfen of kiten. 

 
23) De positie van de landbouwsector als belangrijke landschapsbeheerder moet 

nader worden vastgelegd voor de langere termijn. De toekomstige generatie 
boeren moet voor de bedrijfsovername weten wat de plannen in dit gebied voor 
de langere termijn zijn. Bij zo’n lange termijnvisie hoort ook aandacht voor: 

o de kansen die groene en blauwe diensten voor de landbouwsector 
bieden; 

o de vraag hoe de landbouwsector andere nevenactiviteiten kan 
ontplooien in samenhang met het landschap en welke opbrengsten 
daar tegenover staan; 

o de vraag hoe schaalvergroting en landschapsbeheer en -behoud op 
termijn samengaan. 

 
24) De ontwikkeling van Earnewâld en het omringende gebied wordt na het 

verschijnen van het Masterplan Earnewâld met prioriteit opgepakt. 
 
25) Via een afzonderlijke SWOT analyse van het Nationale Landschap Noardlike 

Fryske Wâld moeten de kansen en de beperkingen in beeld worden gebracht. 
Vervolgens moet er overeenstemming worden gezocht en gevonden tussen alle 
betrokkenen over de meest gewenste toekomstige ontwikkelingen. Een lange 
termijn convenant draagt ertoe bij, dat de gebruikers van het landschap niet 
voortdurend voor verrassingen komen te staan. Nieuwe initiatieven voor het 
Noord Friese Woud moeten worden afgezet tegen de mogelijke planologische 
beperkingen via genoemde SWOT analyse. Door binnen het gebied een zonering 
aan te brengen zou op een aantal plaatsen de mogelijkheid voor landgoedwonen 
kunnen worden geboden. 

 
26) Neem de mogelijkheden van Holwerd en de pier serieus onder de loep en 

inventariseer de kansen. 
 

27) De mix van ingrediënten van Waddeneilanden en vaste wal moet voldoende zijn 
voor een ‘Waddenarrangement’ aan de noordoost Friese kust, een pakket dat 
uitgebreid genoeg is om bezoekers hier drie dagen of meer vast te houden. 
Daarbij moet worden onderzocht of het Waddengebied voor een bredere groep 
‘spannender’ kan worden gepositioneerd. 
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28) Maak van Holwerd, Ternaard, Wierum, Nes en Peasens-Moddergat een 

‘parelsnoer’, met fiets- en wandelroutes over en langs de dijk (vooral aan de 
zeezijde) en koppel de aanwezige toeristische voorzieningen zodanig, dat er een 
gezamenlijk aanbod ontstaat.  

 
29) Maak een verblijfsplan waarin voor de toeristen in en om Esonstad, 

Lauwershage, Lauwersoog en Lauwersmeer pakketten en arrangementen 
worden samengesteld met als belangrijkste doel mensen langer vast te houden 
en herhalingsbezoek te stimuleren.  

 
30) Ontwikkel voor Lauwersoog een projectenlijst, op basis van een gewenst profiel, 

waarbij via een aantal ‘korte klappen’ de haven versneld een investeringsimpuls 
uitlokt. 
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5 Werken in Netwerken 
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5.1 Netwerkbedrijven 
 
Er worden strategische netwerken en combinaties gevormd waarmee bedrijven 
in Noordoost Fryslân de concurrentieslag aangaan en hun marktgebied 
uitbreiden.  
 
Noordoost Fryslân is een echte MKB-regio en het MKB vormt dan ook de ruggengraat 
van de regionale economie. Het MKB is gevarieerd, maar over het algemeen redelijk 
kleinschalig, vrij traditioneel van aard, met veel bedrijvigheid in de maakindustrie, bouw 
en agrarische sector. Daarnaast is de regionale thuismarkt, zoals eerder genoemd 
beperkt. Om de economie vitaal te houden, is het zaak het MKB te versterken en het 
ondernemerschap te vergroten. Dit kan door het actief stimuleren en bevorderen van 
initiatieven, exportbevordering en de inzet op het creëren  van netwerken waarbij 
bedrijven in toenemende mate onderling zijn verbonden. Zoals eerder in hoofdstuk 2 is 
aangestipt, verandert de economie namelijk steeds meer in de richting van een 
netwerkeconomie. Het belang van bijvoorbeeld factoren als flexibiliteit, kennis en 
netwerken groeit daarmee ten opzichte van andere factoren als bedrijfsomvang, 
kapitaal en branches. De verschuiving van focus binnen de netwerkeconomie is 
weergegeven in de onderstaande tabel.  
 
Figuur 8  Verschuiving van focus binnen de netwerkeconomie 

 

        relatief minder belangrijk      wordt relatief belangrijker 

productie   • goederenstroom  

• kapitaalgoederen  

• machines 

• informatiestroom  

• kennis  

• mensen 

      

 arbeid • volledige werkweek, vaste 

werkplek  

• ervaring personeel  

• lange dienstverbanden  

• hiërarchische verhouding 

• flexibiliteit van werkweek en -

locatie  

• continue om- en bijscholing  

• opgebouwd relatienetwerk  

• platte organisatie, personeel 

onderneemt mee 

  

 
  

strategie • aanbodgestuurd werken  

• omvang onderneming  

• breed goederen-/dienstenpakket 

• one-stop-shop  

• investeringsvermogen  

• locatiekeuze o.b.v. 

productiefactoren  

• vraaggestuurd werken  

• flexibiliteit onderneming  

• specialisatie  

• samenwerking  

• innovatievermogen  

• locatiekeuze o.b.v. 

netwerkclusters 

  

   

  

relaties 

• branches en sectoren  

• langdurige samenwerkings-

overeenkomsten 

• netwerken  

• kortdurende projecten 

  
Bron: Syntens (2010) 
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Deze verschuiving van focus in de economie biedt het bedrijfsleven in Noordoost Fryslân 
volop kansen. Maar vanzelf gaat dat niet! Het is zaak dat ondernemers zich verenigen 
en in gezamenlijkheid ontwikkelingen oppakken en zaken regelen. Van oudsher is men 
in de regio al bekend met het werken in dergelijke netwerken via het model van de 
coöperatie en meer recent via allerhande initiatieven en organisaties als bijvoorbeeld 
‘De Gouden Driehoek’, Stichting TOOL en de samenwerking van agrarische ondernemers 
in de Noardlike Fryske Walden. In gezamenlijkheid kunnen zaken worden opgepakt, die 
voor de enkele ondernemer niet mogelijk zijn en zo worden stappen voorwaarts gezet. 
Bij het werken in netwerken is het zaak dat er door ondernemers – waar nodig en 
mogelijk gestimuleerd door de overheid - wordt gewerkt aan de volgende twee zaken: 
  
1) Het creëren van de netwerken – bouwen van de structuur 
2) Netwerken in beweging zetten en houden 
 
Op deze twee zaken zullen we nu verder ingaan. 
 
1  Het creëren van de netwerken – bouwen van de structuur 
 
De netwerken dienen vanuit een pragmatische invalshoek te worden gecreëerd rondom 
een aantal centrale thema’s voor de regio, zodat problemen kunnen worden aangepakt 
en kansen gegrepen. De netwerken kunnen daardoor zowel sectoraal, transsectoraal als 
internationaal van karakter zijn.  
 
Kijkend naar de economische structuur, de kracht van het regionale MKB en de kansen 
in de toekomst moet er in ieder geval ingezet worden op het creëren van netwerken 
rondom de volgende thema’s: 
 

o De grootschalige bouwopgave, van kwantiteit naar kwaliteit 
o Opwaarderen en creëren van het toeristisch product 
o Groene en blauwe diensten in de landbouw 
o Health en Care 
o Cottage Industries en micromultinationals 
o Export en Friese kwaliteitsproducten 
o Gezamenlijke voorzieningen voor ZZP’ers en het kleinbedrijf 
o Startersnetwerken 

 
En daarnaast, maar in een latere paragraaf uitgewerkt: 
 

o Arbeidsmarkt en onderwijs 
o Duurzaamheid 

 
 
De grootschalige bouwopgave, van kwantiteit naar kwaliteit 
 
Binnen de bouwsector liggen er kansen in de grote herstructureringsopgave voor de 
regio en de kwaliteitsimpuls die daarbij nodig is in de gebouwde omgeving. Het thema 
duurzaam bouwen kan hierbinnen ook een rol spelen. In de stap van kwantiteit naar 
kwaliteit dient intensief samengewerkt te worden tussen regionale ondernemers in de 
bouwsector, woningbouwcorporaties en overheden. Vanuit een groei op basis van deze 
regionale impuls moet het voor de netwerken in de bouwsector mogelijk zijn om hun 
marktgebied buiten de regio verder uit te breiden.  
 
Opwaarderen en creëren van het toeristisch product 
 
Zoals in hoofdstuk 2 en verder in paragraaf 4.3 al aan bod is gekomen, heeft Noordoost 
Fryslân grote toeristische potentie. Om deze potentie te benutten dient het toeristisch 
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product  verder te worden ontwikkeld. Hiertoe dienen ondernemers in de toeristische 
sector samen te werken aan het creëren van arrangementen, routes, unieke concepten 
en de marketing van dit alles. De samenwerking hoeft zich niet te beperken tot 
ondernemers in de grotendeels toeristisch recreatieve branches als de  
horeca, toeristische bezienswaardigheden/activiteiten en verhuur. Een veelheid aan 
ideeën laat het tegendeel zien. Zo zijn er bijvoorbeeld ideeën rondom zorgtoerisme, 
toerisme rondom paarden, bezinningstoerisme en betere digitale informatievoorziening. 
Hierbij komen ook ondernemers in de zorg, landbouw, ICT en zakelijke dienstverlening 
in beeld.  
Onder een veelheid aan mogelijkheden is het in ieder geval zaak dat er prioriteit wordt 
gegeven aan de creatie van netwerken rondom te creëren spin-off van de aangelegde 
vaarwegen (en andere toeristische routes) door de Noordoost Friese landschappen. 
Daarnaast is er de recent toegewezen werelderfgoed-status van het Waddengebied. 
Daarmee is tot dusver nog (te) weinig gebeurd op publicitair gebied. Het heeft dan ook 
nog niet geleid tot extra activiteit. Werelderfgoed Wadden en de Noordoost Friese 
landschappen hebben, zoals eerder beschreven, de potentie om in grote getale 
bezoekers vanuit binnen- en buitenland te trekken.   
 
Groene en blauwe diensten in de landbouw 
 
De landbouwsector krijgt te maken met verdergaande schaalvergroting en concurrentie 
op de wereldmarkt. Om hier adequaat op in te spelen blijft samenwerking en innovatie 
binnen de sector cruciaal. Voor de innovatie kan samenwerking worden gezocht met de 
in Fryslân aanwezige onderwijs- en kennisinstellingen. Hier gaan we in de volgende 
paragraaf nog verder op in. Daarbij zal de landbouwsector meer moeten overschakelen 
op de ontwikkeling van andere taken op het gebied van bijvoorbeeld, landschapsbeheer, 
natuurbehoud en waterbeheer, vaak samengebracht onder de noemer ‘groene en 
blauwe diensten’. Hierbinnen kan gezamenlijk worden opgetrokken en gewerkt met 
organisaties op het gebied van onder meer landschaps- en natuurbeheer, 
energieproductie alsmede waterschappen. In het zuidelijk deel kan het bestaande 
netwerk van de Noardlike Fryske Walden hiervoor als vehikel dienen.  
 
Health en Care 
 
Zorginstellingen en ondernemers zullen de krachten moeten bundelen om zo een impuls 
te geven aan de sector en het voorzieningenniveau in de regio op peil te houden. 
Daarbij liggen er ook kansen ontwikkelingen rondom het thema Health en Care te 
stimuleren. Door zorg te combineren met toerisme voor de patiënt en/of de familie van 
de patiënt kan bijvoorbeeld het ziekenhuis in Dokkum aantrekkelijker worden en kan 
het zorgcluster verder worden uitgebouwd met specialistische klinieken. Dit ligt dan in 
de sfeer van zowel de serviceverlening aan de klant, als een inzet op medisch toerisme. 
Het begrip zorgtoerisme is breder en biedt ook kansen op andere gebieden. Hier is 
samenwerking mogelijk met het in ontwikkeling zijnde Park Lauwershage in het 
Lauwersmeergebied en er zijn goede mogelijkheden voor zorgverlening met behulp van 
paarden. Verder kan gedacht worden aan combinaties met ICT voor zorgverlening op 
afstand en preventieve zorg in de vorm van wellness, bezinning en andere spirituele 
mogelijkheden om geestelijk en lichamelijk in balans te komen. Voor de kennisinput en 
bredere uitrol van het ‘Health en Care’ concept, kan ook aansluiting worden gezocht bij 
het in opstart zijnde ‘Healthy Aging’ netwerk voor Noord-Nederland in Groningen. 
 
Cottage industries en micromultinationals 
 
In de voorgaande hoofdstukken is al aangegeven dat er voor Noordoost Fryslân kansen 
liggen in de inzet op vergroting van het aantal cottage industries en 
micromultinationals. Cottage industries zijn kleine bedrijven die veelal vanuit huis 
opereren, maar wel aansluiten, inhaken op grensoverschrijdende en vaak zelfs 
wereldwijde netwerken. Het zijn die bedrijven waar de locatie voor de bedrijfsvoering 
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niet van groot belang is en die zich spreekwoordelijk, maar ook letterlijk op de hei 
kunnen vestigen.  
Micromultinationals zijn kleine bedrijven die opereren in internationaal netwerkverband. 
Dit type bedrijven kiest de vestigingslocatie vaak op basis van een prettig woon-
werkmilieu. De geografische ligging is daarbij niet van belang. De belangrijkste 
voorwaarde is doorgaans een optimale ICT-verbinding. Het betreft voornamelijk 
bedrijven in de sfeer van de zakelijke en financiële dienstverlening, 
softwareontwikkeling en ontwerp en design.  
 
Dit type bedrijvigheid biedt kansen om hoger opgeleiden aan de regio te binden en sluit 
aan bij het aanbod van opleidingen in Groningen en Leeuwarden. De Kamer van 
Koophandel heeft de inzet op de cottage industries benoemd als een van haar 
speerpunten voor Noord-Nederland. In samenwerking met de Kamer moet worden 
bekeken hoe dit type bedrijvigheid aangetrokken kan worden en hoe het bestaande 
MKB op deze trend kan inspelen en ook ingeplugd kan worden in internationale 
netwerken.  
 
Export en friese kwaliteitsproducten 
 
In het verlengde van de internationale netwerkvorming licht het vergroten van de 
export van het regionale bedrijfsleven. Het verbreden van de blik en het bouwen van 
netwerken gericht op de export, biedt kansen voor de maakindustrie en mid-
techbedrijven in de regio.  Vooral voor die maakindustrie, waarvoor transport, afstand 
en locatie niet zo van belang zijn, maar waar het vooral draait om maatwerk en 
kwaliteitsproducten, liggen er kansen op dit vlak. Standaardproducten als bijvoorbeeld 
tuinhuisjes (zie kader) kunnen ook kwalitatief hoogwaardig in de markt worden gezet. 
Aan de producten die in de regio geproduceerd worden kan ook een kwaliteitskeurmerk 
worden gehangen. Dit sluit aan bij de toenemende vraag van consumenten naar 
kwaliteit en streekeigen producten. Fryslân en de Wadden zijn al sterke merken waar bij 
aangesloten kan worden.  
 
“Ook internationale netwerken en markttransacties verlangen cement van vertrouwen 
en begrip. Internationale netwerkvorming verloopt in de praktijk daarom vaak langs 
culturele lijnen en breidt zich vanuit kernen verder uit. Eenmaal gevormde 
economische relaties tussen regio’s versterken zichzelf. ‘Ambassadeurs’ zoals 
expats en emigranten vervullen een rol als katalysator”, aldus Professor Tordoir in zijn 
visie Noorderlicht. Vanuit die wetenschap kan voor de ontwikkeling van de export en het 
opzetten van internationale netwerken aansluiting worden gezocht bij het project 
Fryslân Ferbynt. Fryslân Ferbynt onderhoudt en faciliteert een wereldwijd netwerk voor 
iedereen die zich verbonden voelt met Fryslân. Hiertoe biedt Fryslân Ferbynt een 
ontmoetingsplaats en organiseert activiteiten voor particulieren en ondernemers binnen 
en buiten Fryslân. 
 
Dit alles staat of valt met de ambities, die ondernemers en overheden in het gebied 
samen aan de dag leggen. Geloven in eigen kracht en daar vanuit handelen moet de 
basishouding zijn, wanneer Noordoost Fryslân meer wil dan alleen de concurrentie 
bijhouden. Willen excelleren op velerlei gebied, voorop lopen, vereist een heel hoog 
ambitieniveau! Daarnaast moeten ondernemers de ‘aangeboren’ bescheidenheid van 
zich afwerpen en zichzelf en elkaar regionaal, nationaal en internationaal met geestdrift 
presenteren! 
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Gezamenlijke voorzieningen voor ZZP’ers en het kleinbedrijf 
 
Kleine bedrijven kunnen netwerken oprichten, waarbinnen taken die niet tot de 
kernactiviteiten van het bedrijf behoren, gezamenlijk worden georganiseerd. Veel 
starters en ZZP’ers hebben bijvoorbeeld moeite met administratieve taken en de 
boekhouding, dit kan door derden geregeld worden. Naast administratieve taken kan 
ook worden gedacht aan taken als: beveiliging, schoonmaak, bedrijfshulpverlening etc. 
Door deze taken niet zelf op te pakken kan tijd en geld worden bespaard en ontstaan er 
kansen voor de groei van de zakelijke dienstverlening in de regio.  
 
Deze ontwikkeling kan opgepakt worden binnen bedrijfsverzamelgebouwen of door een 
parkmanagementorganisatie, maar het hoeft niet perse locatiegebonden te zijn. 
Wanneer de regio perfect digitaal ontsloten is, kunnen de bedrijven in het netwerk door 
de hele regio en zelfs ver daarbuiten actief zijn.  
 
Startersnetwerken 
 
Het verdient aanbeveling om activiteiten te ontplooien op het terrein van 
starterstimulering en ondersteuning. Wanneer de regio infrastructureel goed ontsloten is 
en er goede woon-werkmilieus worden gecreëerd, heeft de regio de potentie om zich te 
ontwikkelen tot de ultieme broedplaats voor starters. Dit sluit ook goed aan bij de 
kleinschaligheid en ondernemersgeest van het zittende bedrijfsleven. Wanneer de regio 
zich effectief wil ontwikkelen als broedplaats voor starters is het van belang dat de 
starters ook in organisatorische zin faciliteiten worden geboden. Dit kan door het 
opzetten van startersnetwerken. Binnen deze netwerken kunnen starters ervaringen 
delen en kunnen ervaren ondernemers als mentor optreden. Er kan ook worden 
aangesloten bij de netwerken voor het delen van gezamenlijke voorzieningen en de 
startende ondernemers kunnen worden ingeplugd in de netwerken rondom de centrale 
ontwikkelthema’s. De startersnetwerken kunnen zo in bredere verbanden worden 
gegoten.   
 
 
 
 
 
 

Noordoost Fryslân op de kaart als de producent van kwaliteitstuinhuizen.  
Het bouwen van tuinhuisjes is een speciale nichemarkt binnen de bouwsector, die in Noordoost 
Fryslân sterk is vertegenwoordigd. Op dit terrein kan Noordoost Fryslân zich vanuit een 
gezamenlijk ondernemersnetwerk op de kaart zetten als de producent van tuinhuisjes. Op dit 
onderwerp kan samenwerking worden gezocht met (tuin)architecten. Hier kan vervolgens 
marketingtechnisch ook een kwaliteitskeurmerk aan worden gehangen en daarmee kan men 
zich op de export richten. 

                      

Desi
gn

Meerwaarde
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2 Netwerken in beweging zetten en houden 
 
Om effectief te werken in netwerken is het zaak dat ondernemers en instellingen in 
beweging worden gezet en in beweging worden gehouden. Hierbij is nog een hele 
wereld te winnen in de regio. Ondernemers moeten overtuigd raken van de voordelen 
van samenwerking en vanuit dat gezichtpunt ook zichzelf prijs durven geven. De 
ondernemersgeest die er is in de regio moet verder worden gestimuleerd en geprikkeld. 
Momenteel is er nog te veel sprake van introvert gedrag; men ziet veel hobbels en 
krijgt vanuit de omgeving te weinig prikkels om ambitie te hebben. Ondernemers 
moeten gestimuleerd en ondersteund worden buiten de eigen kaders te denken en 
vooruitstrevende ondernemers die dit al doen moeten hierbij in de frontlinie lopen. 
 
Bedrijven en instellingen in de regio zullen in beweging moeten worden gezet door: 
 

• het organiseren van bijeenkomsten rondom de eerder genoemde thema’s; 
• een intensieve meerjarige aanpak waarin MKB-aanjagers/accounthouders 

tijdsintensief bijdragen aan het bereiken van de MKB-ondernemers. 
 
Met betrekking tot de bijeenkomsten geldt dat inspiratie- en brainstormavonden in 
zaaltjes leuk zijn, maar er moet ook iets concreets uitkomen. Een aantal speerpunten 
moet concreet met betrokken ondernemers en investeerders worden uitgewerkt tot een 
uitvoeringsprogramma waarmee men aan de slag gaat. Die acties moeten worden 
gekoppeld aan personen/bedrijven die hierin een trekkersrol willen vervullen. Hierbij 
kan voor een deel overigens al worden aangesloten bij bestaande projecten en 
samenwerkingsverbanden. 

 
Er moet een punt zijn waar ondernemers met vragen en opmerkingen terecht kunnen. 
Een ondernemer praat liever met een ondernemer dan met de overheid. Daarom is het 
van belang dat er bedrijvenfunctionarissen vanuit het bedrijfsleven komen, waar de 
ondernemer in eerste instantie met zijn vragen of opmerking terecht kan of door wie hij 
of zij wordt aangesproken. Het eerste contact is dan goed en de functionaris kan dan 
doorverwijzen naar andere instanties en/of zaken oppakken of regelen. De vragen en 
opmerkingen van de ondernemers moeten ook worden opgeslagen in een database, 
zodat deze informatie bewaard blijft en kan worden gekoppeld en gedeeld. 
 
Voor de trekkersrollen en bedrijvenfunctionarissen geldt, dat de te verrichten 
werkzaamheden tijd kosten en dus op geld moeten worden gezet. Diverse personen 
doen dit werk nu al vrijwillig, vanuit maatschappelijke betrokkenheid, maar het zou 
beter zijn om hier een budget voor vrij te maken. Wanneer de trekkers en 
functionarissen worden betaald, verdwijnt er een stuk vrijblijvendheid en zijn de 
mogelijkheden voor ondernemers (die het zelf al druk genoeg hebben met het eigen 
bedrijf) om te participeren en een aanjaagrol te vervullen een stuk groter. Cruciaal is 
wel dat dit werkzaamheden zijn die naast actief ondernemerschap worden uitgevoerd. 
Wanneer ondernemers fulltime als functionaris worden aangesteld lopen zij het risico 
het contact met de werkvloer kwijt te raken en te worden gezien als de volgende 
persoon van de overheid die komt vertellen hoe het moet.  
 
De activiteiten die nodig zijn voor het opzetten en in beweging zetten van de netwerken 
worden door de bedrijvenfunctionarissen en later aan te wijzen trekkers opgepakt in 
een intensieve samenwerking met de Kamer van Koophandel, MKB-Noord en een vanuit 
de overheden aan te wijzen gebiedsregisseur.  
 
Om de regio in beweging te houden is het van belang de ondernemers overal bij te 
blijven betrekken. Mensen die enthousiast zijn moeten enthousiast blijven en 
ondernemers die (nog) niet participeren in netwerken moeten blijvend worden  
geïnformeerd. Hierbij is het belangrijk te beseffen dat ondernemers willen zien wat er 
gebeurt; men wil resultaat zien. Dit kan bijvoorbeeld door een website waar alle 
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netwerkactiviteiten op staan vermeld. Ook kan er een nieuwsbrief uitgegeven worden en 
moet actief de publiciteit worden gezocht. Ondernemers moeten bij voortduring 
geïnformeerd blijven en bij het proces getrokken worden en betrokken blijven. De 
doelstelling is dat in 2030 minstens 60% van de ondernemers op een terrein 
samenwerkt in netwerkverband. 

 
 
Actiepunten 
 

31) Organiseer samen met de ONOF, KvK en MKB-Noord themabijeenkomsten 
waarbij ingezet wordt op netwerkvorming als uitkomst rond de volgende 
thema’s:  

 
o De grootschalige bouwopgave, van kwantiteit naar kwaliteit 
o Opwaarderen en creëren van het toeristisch product 
o Groene en blauwe diensten in de landbouw 
o Health en Care 
o Cottage Industries en micromultinationals 
o Export en Friese kwaliteitsproducten 
o Gezamenlijke voorzieningen voor ZZP’ers en het kleinbedrijf 
o Startersnetwerken 
 
Sluit bij de creatie van netwerken zoveel mogelijk aan bij reeds bestaande 
netwerken en projecten. 

 
32) Schakel ondernemers in voor een aantal uren per week als aanjager voor het 

lokale bedrijfsleven. 
 
33) Wijs vooruitstrevende bedrijven aan als trekker voor een netwerk en regel 

hier ook een (financiële) compensatie voor de geïnvesteerde tijd. 
 

34) Stel een communicatieplan op waarin concreet wordt aangegeven hoe 
betrokken partijen geïnformeerd en enthousiast blijven over de vorming van 
netwerken en de daarmee geboekte successen.  

 
35) Onderzoek in samenwerking met de Kamer van Koophandel de concrete 

mogelijkheden voor cottage industries en micromultinationals. 
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5.2 Arbeidsmarkt en onderwijs 
 
Ondernemers, onderwijs en lokale overheid slaan de handen ineen, zodat in 
2030 onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten en jongeren een 
kansrijke toekomst hebben in een regio die zich kenmerkt door een groot 
aandeel vaklui en hoger opgeleiden.  

 
De ontwikkeling richting kenniseconomie stelt steeds hogere eisen aan het 
opleidingsniveau van jongeren. Door een toenemende vergrijzing en daarmee 
samenhangende vervangingsvraag, wordt dit vraagstuk steeds nijpender. Ondanks een 
stijging van het gemiddelde opleidingsniveau, moet geconstateerd worden, dat de 
aansluiting opleidingsniveau versus arbeidsmarkt onvolledig is, ook al wordt er gewerkt 
aan verbetering. Daarom moet reeds vanaf het basisonderwijs de interesse voor het 
plaatselijke en regionale bedrijfsleven worden gestimuleerd. Door het starten en 
uitbreiden van een aantal praktische (voorbeeld-) projecten, als samenwerking tussen 
opleidingen en bedrijfsleven, kan deze ontwikkeling in een versnelling worden gebracht. 
Goede voorbeelden hiervan zijn de al opgestarte projecten “De Gouden Driehoek (3 
O’s)”, NOFCOM en de Werkplaats in Feanwalden waarover later meer. 
 
Binnen de regio is verder de laatste jaren een opvallende kanteling te zien in de 
onderwijsvraag (zie kader). Van een meer praktische beroepsgerichte interesse van 
jongeren, nog maar vijf jaar geleden, verschuift de onderwijsbehoefte razendsnel in een 
meer theoretische richting. Deze ontwikkeling – hoe positief op zich ook – bergt een 
aantal grote risico’s in zich. In de eerste plaats is er het ‘gevaar’ dat jongeren met een 
HAVO/VWO op zak gaan doorstuderen en daarmee vertrekken uit de regio, waarbij de 
kans groot is dat zij het gebied definitief verlaten.  Een ander risico is, dat de vaak 
technisch georiënteerde bedrijven niet meer aan voldoende personeel uit het eigen 
gebied kunnen komen. Verder moet het duidelijk zijn, dat nu steeds meer jongeren in 
het gebied een hogere dan wel wetenschappelijke opleiding volgen, daar ook banen 
voor moeten worden gecreerd. Dit betekent, dat aan de aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt de hoogste prioriteit moet worden gegeven, enerzijds om jonge mensen in 
het gebied vast te houden, anderzijds om bedrijven een duurzame kwaliteitsimpuls te 
geven. Niet alleen de wensen vanuit het bedrijfsleven zijn hierbij relevant. Ook het 
toekomstperspectief van jongeren zelf moet goed in beeld worden gebracht om 
doelgericht initiatieven te kunnen nemen.  
 

 
Bron: Stam, Henk (2010) 

Verschuiving opleidingsniveau Dockinga College Dokkum 
 
Er heeft zich in enkele jaren tijd een kanteling voltrokken in onze regio: op Dockinga College (de grootste 
scholengemeenschap in Noordoost Fryslân ). In de bovenbouw (klas 4 en hoger) zat in 2004 60% van de 
leerlingen op het vmbo en 40% op havo/vwo; in 2009 was dat gekanteld: 60% havo/vwo en 40% vmbo. 
In de bovenbouw beroepsgericht betekent dat 220 leerlingen minder dan in 2004, ofwel ruim 100 
potentiële arbeidskrachten op MBO-niveau per jaar minder beschikbaar; met name de bouwafdeling is 
gekrompen. Dat heeft gevolgen voor de regionale bedrijvigheid. In de bovenbouw havo/vwo zitten 150 
leerlingen meer: ongeveer 75 jongeren per jaar die waarschijnlijk wegtrekken als we geen aantrekkelijke, 
hoogwaardige arbeidsmarkt creëren.  
 
Hieronder de cijfers. (De cijfers betreffen klas 4 en hoger (bovenbouw)) 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 +/- 
Havo/vwo bovenbouw 481 500 543 583 641 633 +152 

+31% 

Vmbo-theoretisch 
bovenbouw Dokkum  

225 216 223 210 190 190 -35 
-16% 

Vmbo-
beroeps/kadergericht 
bovenbouw 

464 397 367 345 267 244 -220 
-48% 

Totaal aantal leerlingen 
Dockinga College 

2475 2403 2306 2239 2177 2174 -301 
-12% 
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‘De Gouden Driehoek’ samenwerking versterken 
 
Binnen Noordoost Fryslân is de wil aanwezig om samen oplossingen te zoeken voor de 
onderwijs-vraagstukken waar de regio mee wordt geconfronteerd. Een positieve 
ontwikkeling is, dat er binnen Noordoost Fryslân al een intensieve samenwerking 
bestaat tussen het georganiseerde bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en de lokale 
overheden. Deze zogenoemde ‘Gouden Driehoek’ heeft zich een aantal concrete doelen 
gesteld, waaronder: 
 

• het instandhouden en verder verbeteren van de onderwijsvoorzieningen in 
Noordoost Fryslân; 

• een kwalitatieve goede aansluiting van de opleidingen op de behoefte van het 
bedrijfsleven; 

• meer invloed van het bedrijfsleven op de opleidingen in de regio; 
• meer leerlingen en scholieren interesseren voor beroepen in het regionale 

bedrijfsleven; 
• ondernemers bewust maken van de mogelijkheden die de opleidingen bieden; 
• nastreven van een hoger opleidingsniveau in de regio; 
• behouden en ontsluiten van kennis in de regio; 
• het tegengaan van versnippering door het bieden van een centraal platform. 

 
Deze doelen worden via een aantal concrete acties dichterbij gebracht. De belangrijkste 
daarvan is wel het op verschillende manieren in contact brengen van onderwijs en 
bedrijfsleven, via een bedrijfscontactfunctionaris bij de opleidingen en een carrousel, 
waarbij de ondernemersverenigingen aan het onderwijs laten zien wat ze te bieden 
hebben. Verder laat het regionale bedrijfsleven aan jonge mensen zien wat het te 
bieden heeft. 
  
Het concept “Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen” (versie mei 2009) speelt ook in op 
bovengenoemde ontwikkelingen en zoekt eveneens een weg naar het ‘dichter bij huis’ 
aanbieden van techniekonderwijs. Citaat: “Momenteel kan een VMBO-leerling alleen 
MBO Techniek in Drachten of Leeuwarden op een ROC volgen. De scholen willen nagaan 
in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om een propedeutisch jaar MBO Techniek 
(niveau 3,4) in de regio te verzorgen. Hiervoor lijkt het CSG Dockingacollege in 
Dokkum, in combinatie met ROC Friese Poort, de meest logische plaats.” 
 
Samenhang ìn het aanbod en afstemming daarvan op de vraag bij het bedrijfsleven is 
zeker voor het beroepsonderwijs het belangrijkste onderwerp voor de komende jaren. 
 
Innoveer de kennisnetwerken van de bestaande bedrijven 
 
De kleinschalige bedrijvigheid vormt – zoals gezegd- de economische ruggengraat van 
Noordoost Fryslân. Veel kleinere bedrijven maken de economie veerkrachtig, vooral 
wanneer er sprake is van voldoende variatie en innovatie binnen de betreffende 
ondernemingen. Daarom moet sterk worden ingezet op innovatieve netwerken, waarbij 
met name het MKB, inclusief de steeds groter wordende sector van de ZZP-ers als 
speerpunt wordt gekozen. De doelgroep ZZP-ers en opvolgers in het kleinere MKB moet 
extra aandacht krijgen. Vaak is de vakkennis wel aanwezig, maar ontbreekt het aan 
ondernemersschap, of financiële en administratieve kennis. Gerichte bijspijkercursussen 
kunnen daarin voorzien. Het meest effectief  werkt  hierbij een benadering ‘van 
onderop’ waarbij groepen ondernemers vanuit dezelfde branche of - afhankelijk van het 
onderwerp - ook vanuit verschillende branches dicht bij huis kennisimpulsen krijgen 
aangereikt. 
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Voorbeeldbedrijven en kennismakelaar, NOFCOM en de Werkplaats 
 
Vanuit verschillende kanten is aandacht gevraagd voor het project ‘voorbeeldbedrijven’. 
Deelnemers aan opleidingen of cursussen worden om een betere aansluiting op de 
praktijk te verkrijgen gegroepeerd rondom een ‘voorbeeldbedrijf’.  Niet alleen moet de 
kennis en kunde in een meer praktische vorm worden gepresenteerd, ook het inzetten 
van een MKB-kennismakelaar, dus een benadering per bedrijf moet ertoe bijgedragen 
dat het kennisniveau in de MKB-sector sterk toeneemt. De ‘Werkplaats’ in Feanwalden is 
een projectopzet, die ook in die benadering goed past. Als ‘voorpost’ van het HBO in 
Leeuwarden wordt theoretische kennis ingezet om praktische vraagstukken voor 
bedrijven in Noordoost Fryslân op te lossen. 
 
Op ICT gebied functioneert reeds het NOFCOM project. NOFCOM.nl biedt ICT 
oplossingen voor MKB volgens een methode die goed aanslaat. Leerlingen krijgen van 
NOFCOM  opdrachten om ICT vraagstukken op te lossen als projectmedewerker bij vaak 
kleinere bedrijven. Door samenwerking vanuit VMBO, MBO, en HBO wordt kennis op 
verschillende niveaus ingezet bij projecten. 
 
Naast dit brede pallet van activiteiten is er nog veel meer. Fryslân Fernyt richt zich op 
het innoveren van het Friese bedrijfsleven, met als thema’s: recreatie, ICT, water, en. 
duurzame energie. Verder is er nog Vital Rural Areas, vanuit Interreg, dat zich toespitst 
op: 

- Versterken van proces- en productinnovatie in het MKB met inschakeling van de 
mogelijkheden van kennis en capaciteit TCNN, Syntens, NOM, e.a.;  

- Organiseren van ‘launch and learn’ bijeenkomsten voor ondernemers in de regio; 
per gebied/gemeente of per sector. 

 
 
Conclusie: op tal van plaatsen wordt momenteel gewerkt aan het thema onderwijs in 
aansluiting op arbeidsmarkt en het leveren van kennisinput voor het bedrijfsleven. 
Daarbij constateren wij, dat er te weinig samenhang is in de afzonderlijke initiatieven. 
Om een gezamenlijke strategie en aanpak voor Noordoost Fryslân te ontwikkelen is het 
opstellen van een gebiedsgerichte kennisagenda, waarin onderwijs en bedrijfsleven 
samen optrekken, op korte termijn nodig. In die kennisagenda  moeten concrete en 
kwantificeerbare doelen worden gesteld. 
 
Figuur: Positie Noordoost Fryslân en strategische partners op de innovatieketen 

 

Onderzoek Ontwikkeling Toepassing

Kennis Kunde Kassa!

Noordoost Fryslân

Strategische partners
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Actiepunten 
 

36) Om een gezamenlijke strategie en aanpak voor Noordoost Fryslân te 
ontwikkelen is het opstellen van een gebiedsgerichte kennisagenda, waarin 
onderwijs en bedrijfsleven samen optrekken, op korte termijn nodig. In die 
kennisagenda  moeten concrete en kwantificeerbare doelen worden gesteld. 

 
37) Betrek jongeren in een vroeg stadium bij techniek, bij zorg, bij bouw, door 

deze thema’s tot leven te brengen in een spannend ingericht ‘experience 
center’.  

 
38) Monitor (jaarlijks) het toekomstperspectief van jongeren in het basis en 

voortgezet onderwijs. Enerzijds om de ontwikkeling van de interesse in een 
toekomst in de regio te meten en anderzijds om beter zicht te krijgen op 
mogelijke ontwikkelingen in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. 

 
39) Inventariseer de personeelsbehoefte per sector en biedt de daarbij passende 

opleidingen aan zo dicht mogelijk bij de leerlingen. Met name opleidingen in 
de techniek, zorg en bouw moeten interessant genoeg blijven of worden om 
de jongeren vast te houden en ze voor te bereiden op een succesvolle 
beroepscarrière.  

 
40) Concretiseer de mogelijkheid om MBO ‘dicht bij huis’ aan te bieden in de 

sectoren waar de behoefte aan goed opgeleid personeel het meest pregnant 
is.  
 

41) Richt speciale opleidingen in voor bedrijfsopvolgers en ZZP-ers waarbij 
ondernemerschap, administratieve- en financiële kennis toegespitst op dit 
bedrijfstype wordt aangeboden. 
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5.3 Duurzame ketens 
 
Er wordt ingezet op het creëren van duurzame ketens tussen bedrijven en 
instellingen, vanuit het streven naar een duurzame leefomgeving en creatie 
van economische meerwaarde.  
 
Veel plannen en projecten die vandaag de dag worden gepubliceerd bevatten een 
duurzaamheidsparagraaf. Het Masterplan Noordoost Fryslân kan daar ook zeker niet 
zonder. Eerder stelden we, dat dit gebied het moet zoeken in de netwerken en 
verbindingen, daarin ligt het unieke. Duurzaamheid in Noordoost Fryslân mag daarbij 
niet meer van hetzelfde zijn. Laat het een zoektocht zijn naar het bijzondere, waarbij 
we de ambities hoog inzetten. 
 
De rijke en gevarieerde landschappen dienen zich aan als een eerste aanknopingspunt 
voor een duurzaamheidsagenda. Met name in de laatste honderd jaar hebben 
schaalvergroting en modernisering een onuitwisbaar spoor nagelaten. Gelukkig is er nog 
veel van het oude duidelijk te herkennen en kunnen we zonder meer stellen, dat 
Noordoost Fryslân zich mag rekenen tot een van de oudste en best bewaarde 
cultuurlandschappen van Europa. Dit uitgangspunt, het landschap bewaren en 
verbeteren en nog rijker dan het was doorgeven aan het nageslacht is een van de beste 
diensten die Noordoost Fryslân zichzelf op het gebied van duurzaamheid kan bewijzen.  
 
Waar elders vindt men op korte afstand van elkaar een dergelijk grote landschappelijke 
afwisseling? Noordoost Fryslân hoeft wat dat betreft zeker niet in de schaduw te staan 
van de Friese merengebied. Een vergelijking met internationaal erkende landschappen 
als Toscane of de Camargue kan Noordoost Fryslân zeker aan. Een gevarieerd gebied, 
door de eeuwen heen weinig veranderd, een samenhangend en duurzaam beheerd 
geheel, beheerd door inwoners en ondernemers die trots zijn op hun rijke historie. Wie 
wil daar niet naartoe? 
 
Met het duurzame landschap als onderlegger, kunnen verschillende ambitieuze 
duurzaamheidsinitiatieven worden uitgewerkt.  Daarbij moet niet alleen worden gedacht 
aan energiebesparing of het terugdringen van CO2, maar ook aan activiteiten op het 
gebied van cradle-to-cradle. Dit raakt nog meer de essentie van duurzaamheid. 
Producten worden vervaardigd met materialen en technieken die bij voorbaat 
hergebruik mogelijk maken. Een economie die sterk is gericht op de kringloopgedachte 
genereert veel werkgelegenheid, die goed aansluit bij de kennis en ervaring die in het 
gebied volop aanwezig is. Momenteel is het cradle-to-cradle concept voor menigeen te 
abstract en daarmee ver van huis. Daarom raden wij aan een aantal concrete 
initiatieven te selecteren en daarmee in samenwerking met de bestaande netwerken (in 
dit geval met name de ‘Gouden Driehoek’ en de ‘Werkplaats’)  demonstratieprojecten op 
te zetten. Verstandig is het om aan te sluiten bij de sectoren waar Noordoost Fryslân nu 
al sterk in is, zoals bouw, metaal en automotive. 
 
Bij het onderwerp duurzaamheid speelt ook energie en in toenemende mate 
terugdringing van CO2 uitstoot een grote rol. Noord Nederland heeft  op deze terreinen 
een grote ambitie. Veel gemeenten en hier en daar ook steden en dorpen hebben 
aangegeven een voortrekkersrol te willen vervullen. Noordoost Fryslân moet zich 
oriënteren op die ontwikkelingen en voor het hele gebied een samenhangend 
aanvalsplan ontwerpen. De ingrediënten daarvoor zijn ruimschoots aanwezig: er is 
wind, groen gas, uitwisseling van zoet-zout water bij Lauwersoog en aardwarmte om 
maar enkele te noemen.  
Bij dit alles past een brede externe oriëntatie op het thema duurzaamheid. In geheel 
Noord-Nederland worden veel vernieuwende initiatieven gelanceerd waarbij kan worden 
aangehaakt, zoals Wetsus op het gebied van water en Lofar waar het gaat over 
sensortechnologie en Energy Valley op energiegebied.  
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Waar mogelijk moeten projecten en initiatieven aansprekend zijn. Juist hier kan de 
transsectorale werkwijze van grote waarde zijn. Voorbeelden die zich aanbieden zijn er 
volop: kunstenaars kunnen samenwerken met bouwers of architecten met hoveniers en 
ICT-ers met zorgpersoneel. Zo komen er andere en vaak zeer originele initiatieven van 
de grond.  Noordoost Fryslân leent zich zeer goed voor vergaande ambities op het 
gebied van duurzaamheid. Voorbeelden, die zijn aangedragen: ontwerp het eerste 
energie neutrale hotel of een compleet CO2 neutraal dorp, laat een ziekenhuis of 
zorgcentrum overschakelen op groen gas. Zorg in elk geval, dat er spraakmakende 
initiatieven worden genomen. 
 
Bij dit alles moet zeker de agrarische sector niet worden vergeten. Groen gas werd 
hiervoor al aangestipt, maar ook andere onderwerpen op het kruispunt van landbouw en 
energie zijn actueel. Daarnaast zijn er in de landbouw momenteel tal van 
duurzaamheids- initiatieven gaande. Precisie landbouw, waarbij sensortechnologie een 
belangrijk hulpmiddel vormt, is daarvan een goed voorbeeld. De regio beschikt over 
uitstekende proefboerderijen zowel op het gebied van akkerbouw als veehouderij. De 
kennis die daar op het gebied van duurzaamheid wordt ontwikkeld moet via agrarische 
studiegroepen sneller worden verspreid.  
 
Het thema duurzaamheid is belangrijk genoeg om een afzonderlijke organisatie voor op 
te zetten. Daarbij moet er voor worden gewaakt, dat dit niet een puur 
‘overheidsgestuurde’ actie moet zijn, maar dat het (georganiseerde) bedrijfsleven er 
sterk bij moet worden betrokken. 
 
 
Actiepunten 

42) Inventariseer de rijke gevarieerdheid van het landschap en presenteer het als 
een duurzaam beheerd geheel, uit het verleden ongeschonden doorgegeven 
aan het heden, verfraaid en verbeterd en nog verder verduurzaamd. Ga niet 
de vergelijking aan met andere delen van Fryslân of Nederland, maar 
presenteer het als een duurzame regio uniek in Europa. 

 
43) Het in beweging krijgen van de netwerken op het gebied van duurzaamheid 

heeft het meeste kans van slagen wanneer wordt aangesloten bij het 
bestaande. Via onder meer de ‘Gouden Driehoek’ en de ‘Werkplaats’ moeten 
demonstratieprojecten worden opgezet, rondom het thema cradle-to-cradle.  

 
44) Een andere methode om duurzame bedrijvigheid van de grond te krijgen is 

om succesvolle ondernemers op dit terrein, bijvoorbeeld via brainstorms, bij 
het ontwikkelen van duurzaamheidstrajecten te betrekken. Daarbij is een 
grote aandacht voor communicatie zowel binnen het gebied als daarbuiten 
vanzelfsprekend. 

 
45) Ontwikkel voor Noordoost Fryslân een ‘energieagenda’ waarin de ambities op 

het gebied van duurzame energie en terugdringing van CO2 worden 
vastgelegd. Zoek daarbij de regionale partners en deel de agenda op in lange 
en korte termijn acties. 

 
46) Ondersteun de bestaande activiteiten op het gebied van energie en CO2 

terugdringing met kennis die reeds bestaat. Dit kan door het inzetten van 
kennis-vouchers. Betrek daarbij met name de ‘mid-tech’ bedrijven die 
kenmerkend zijn voor de regio. Het doorontwikkelen van kennis die in het 
gebied ruimschoots aanwezig is, vormt een vruchtbare bodem. 

 
47) Breng verschillende disciplines bijeen en zorg voor een ‘transsectorale 

kruisbestuiving’. Wees vooral niet terughoudend om spraakmakende 
initiatieven naar buiten te brengen. 
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48) Groepeer bedrijven uit Noordoost Fryslân rondom de ‘noordelijke’ thema’s 

van Energy Valley, Wetsus en Lofar en ontwikkel daarbij praktisch 
uitvoerbare business modellen. 

 

49) Door de kennis die binnen de regio wordt ontwikkeld op het terrein van 
landbouw en duurzaamheid via gerichte (en betaalbare) voorlichting en 
onderwijs dichter bij het boerenbedrijf te brengen worden grote stappen 
gemaakt. Belangrijk is wel dat initiatieven op dit punt ‘van onderop’ komen, 
omdat ander snel het draagvlak ontbreekt.  
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6 Randvoorwaarden  
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6.1 Organisatie 
 
In  Noordoost Fryslân zijn vijf gemeenten bereid gevonden om samen in goed 
overleg met de Provincie Fryslân een toekomstperspectief te ontwikkelen. 
Nadat het Masterplan is vastgesteld, moet er een beweging op gang komen die 
gericht is op het bereiken van concreet resultaat. 
  
De aanzet tot het Masterplan is gegeven door een Stuurgroep bestaande uit de 
burgemeesters van de deelnemende gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, 
Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel en twee leden van het college van 
Gedeputeerde Staten van Fryslân. De initiatiefnemers hebben er bewust voor gekozen 
om verschillende maatschappelijke spelers bij het proces te betrekken. Deze input van 
‘onderop’ is van grote waarde geweest voor de totstandkoming van het Masterplan. 
Verschillende partijen vanuit met name bedrijfsleven hebben zich zeer geïnteresseerd 
getoond en lijken ook bereid zich verder in te willen zetten voor gezamenlijke 
initiatieven. Daarom is het van belang ervoor te waken dat een vervolg op het 
Masterplan niet een puur ‘bestuurlijk feestje’ wordt, maar dat ook verderop in het 
proces een breed maatschappelijk draagvlak wordt gezocht.  
 
Het Masterplan is een samenhangend pakket van actiepunten en maatregelen, waarbij 
zowel een ruimtelijke als een thematische samenhang is nagestreefd. Daarbij is een 
zekere prioritering in de tijd aangegeven. In het globale kader van een Masterplan voor 
het gehele gebied kunnen actiepunten, soms zijn het ook aandachtspunten, slechts kort 
worden omschreven. Een nadere uitwerking en detaillering moet nog volgen. Daarbij is 
het evident, dat ook hier niet alleen keuzes voorliggen op bestuurlijk niveau, maar dat –
ook hier - zoveel mogelijk de maatschappelijke partners bij het proces moeten worden 
betrokken. Hoewel dit op zich al tamelijk gecompliceerd lijkt, gezien de vele 
onderwerpen en de vele partijen die een rol spelen, moet daar toch nog een element 
aan worden toegevoegd. 
 
Immers, de opzet en uitwerking van het sociaal-economisch Masterplan voor Noordoost 
Fryslân is een proces dat onmogelijk los gezien kan worden van andere ontwikkelingen 
in het gebied. De belangrijkste daarvan is de inhoudelijke afhechting van een aantal 
(deel-)trajecten rondom de Centrale As. Het projectbureau De Centrale As zal naar alle 
waarschijnlijkheid eveneens in het voorjaar van 2010 de rapportage ruimtelijk-
economische kansen, als input voor het sociaal-economisch Masterplan afronden, 
samen met de betrokken gemeenten. Dit geeft een concretisering van de ruimtelijke 
peiler van het sociaal-economisch Masterplan Noordoost Fryslân. Inhoudelijke 
afstemming tussen met name de input ruimtelijk-economische kansen in Noordoost 
Fryslân en de voorstellen welke voortvloeien uit het Masterplan moet uiteindelijk leiden 
tot overeenkomstige programmalijnen en concrete projecten, medio 2010. 
 
Hoewel hierboven de organisatie rondom het Masterplan en mogelijke uitvoering slechts 
in hoofdlijnen is geschetst, is één ding duidelijk, namelijk dat er veel partijen bij zijn 
betrokken en dat versnippering en verkokering op de loer liggen. Met name van 
ondernemerszijde (Kamer van Koophandel, MKB-Noord en ondernemersorganisaties) 
wordt gesuggereerd, dat de gezamenlijke aanpak van het Masterplan juist een 
doorbraak kan betekenen in het tegengaan  van versnippering.  
Van die zijde wordt voorgesteld om een gebiedsregisseur, of anders gezegd een 
‘aanjager’ te benoemen, die de uitvoering van het Masterplan coördineert. Een veel 
gehoord geluid van die kant: “Er moeten niet allerlei nieuwe organisaties opgetuigd 
worden, maar per project moet bekeken worden wie het werk kan doen. ‘Ontsnippering’ 
moet het motto zijn!” Het geld dient zoveel mogelijk in de projecten te worden ingezet 
en moet niet verloren aan het optuigen van een complexe organisatiestructuur.” 
Daarbij wordt er vanuit het bedrijfsleven beslist de bereidheid getoond om een 
prominente rol spelen bij de uitvoering van het Masterplan en daar ook 
medeverantwoordelijkheid voor te nemen. “Het moet niet een overheidsfeestje worden 
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en hoofdzakelijk gaan over overheidsinvesteringen. De markt is evenzeer aan zet. De 
rol van de overheid is om daar waar nodig een handje te helpen,” is een citaat dat 
kenmerkend is voor de geluiden vanuit die hoek!  
 
Om na de vaststelling van het Masterplan te voorkomen dat het proces stil komt te 
liggen, wordt de Stuurgroep geadviseerd om in overleg met de maatschappelijke 
partners de ‘regiefunctie’ vast te stellen. Gedacht wordt aan een centrale figuur, die de 
coördinatie op zich neemt van de uitvoering van de actiepunten genoemd in het 
Masterplan. De ‘regiefunctie’ valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de 
Stuurgroep, maar onderhoudt voor de uitvoering nauwe contacten met de 
maatschappelijke partners. Een integraal plan vraagt om een integrale aanpak. Juist nu 
de vijf gemeenten samen met de provincie Fryslân tot een gezamenlijke visie in het 
sociaal-economisch Masterplan zijn gekomen, is het van het grootste belang, dat in het 
verdere traject bestuurlijke versnippering wordt tegengegaan. Of anders gezegd: een 
integraal plan vraagt om een integrale aanpak. 
 
Uitvoering 
 
Voor wat betreft de uitvoering van het Masterplan moet worden gekozen voor 
aansluiting bij de werkwijze en de ervaringen zoals die zijn opgedaan rondom de 
Centrale As. Voordeel daarbij is, dat er geen tijd en geld verloren hoeft te gaan  met het 
oprichten en inwerken van een compleet nieuwe organisatie. Momenteel werkt een 
aantal gemeenten en de provincie Fryslân al intensief samen in de uitvoering van De 
Centrale As. De relatie tussen deze gemeenten en de gemeenten Achtkarspelen en 
Kollumerland wordt sterker. Het coöperatie Fryslân gedachtegoed is voor de uitvoering 
dan ook goed toepasbaar en betekent een verdere voortzetting en versterking van de 
reeds aanwezige manier van werken. Centraal daarbij staat het Streekhuis-concept, 
waarbij in een sterk uitvoeringsgerichte opzet de gezamenlijke gebiedsgerichte taken 
van provincie, gemeenten en de binnen het gebied werkzame organisaties onder een 
dak worden samengebracht. Voor zich spreekt, dat deze uitvoering naadloos moet 
aansluiten bij het Bureau Plattelânsprojecten Noordoost Fryslân, waarbij dan ook wordt 
gekeken of en hoe het sociaal-economisch Masterplan als een belangrijke bouwsteen 
kan fungeren voor een regionale gebiedsagenda. Dus ook hier weer: zorg ervoor dat 
verdubbeling en overlap wordt voorkomen. Het opbouwen van taken binnen het 
Streekhuis betekent, dat die elders moeten worden afgestoten! 
 
Aanvullend op de manier van werken rondom De Centrale As op het gebied van 
infrastructuur en gebiedsontwikkeling zijn er veel meer samenwerkingsvormen binnen 
Noordoost Fryslân. Onder andere bij het thema onderwijs gingen wij daar dieper op in. 
Zo is er bijvoorbeeld de Werkplaats in Feanwâlden. Sinds 1 februari 2010 werken HBO 
onderwijsinstellingen en de gemeenten uit Noordoost Fryslân samen op het gebied van 
kennisontwikkeling en bedrijfsondersteuning, gefinancierd door het ministerie van LNV. 
Een ander voorbeeld is de samenwerking in het Noardlike Fryske Wâlden, die eveneens 
wordt overkoepeld. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. 
 
Schematisch ziet het bovenstaande er als volgt uit: 
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Zoals eerder betoogd moeten ondernemers(-organisaties) bij de opzet van het 
Streekhuis nadrukkelijk input leveren, evenals bij de vaststelling van de 
uitvoeringsmaatregelen. 

Politiek bestuurlijk traject 

 
Tegelijk met het verkrijgen van meer helderheid over inhoud, prioritering, financiën en 
organisatie van het Masterplan kan het politiek bestuurlijk traject van start gaan. Dat 
voorkomt onnodig tijdverlies. De politiek bestuurlijke discussie en brede communicatie 
over het Masterplan zal voor de zomer van 2010 plaats kunnen vinden. Ondertussen 
wordt ook een informatiebijeenkomst voor de nieuwe raadsleden en de statenleden 
georganiseerd, waar dit een belangrijk onderwerp zal zijn. Daarbij is het praktisch om 
alvast werk te maken van het uitvoeringsprogramma, zodat zo weinig mogelijk tijd 
verloren gaat. 
Vervolgens kan voor de jaarwisseling de daadwerkelijke bestuurlijke besluitvorming 
plaatsvinden. Het verdient aanbeveling rekening te houden met een aanzienlijke 
doorlooptijd. Het besluitvormingstraject start 1 november 2010 voor een besluit in 
Provinciale Staten van februari 2011. Ontstaat er vertraging, dan valt de besluitvorming 
na de provinciale verkiezingen van maart 2011.  
 
Actiepunt 
 

50) Voor  de uitvoering van Masterplan moeten alle regionale initiatieven zoveel 
mogelijk worden gestroomlijnd, of waar nodig gebundeld of als dat 
functioneel is onder één dak worden samengebracht. Te denken valt aan het 
opzetten van een regionaal ‘Streekhuis’  waarin zowel de gemeente en 
provincie, maar ook maatschappelijke organisaties, onderwijs en 
ondernemingen een rol in spelen. Naast een subsidieloket 
(Plattelânsprojecten)  moet het ‘Streekhuis’ nadrukkelijk ook een 
ontwikkelfunctie hebben. Het concretiseren van het Masterplan naar 
programmalijnen en concrete projecten zou als pilot kunnen dienen voor dit 
op te zetten Streekhuis Noordoost Fryslân. 
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6.2 Financieel 
 
Het uitvoeren van het sociaal-economisch Masterplan, de daaruit 
voortvloeiende programma’s, projecten en actiepunten vergen grote 
investeringen over een langere termijn. Daarvoor wordt een 
ontwikkelingsfonds Noordoost Fryslân gevormd. 
 
De uitvoering van de ambities die Noordoost Fryslân zich heeft gesteld, zal hoe dan ook 
in de toekomst aanzienlijke bedragen vergen. Het lijkt verstandig daarvoor geen ad hoc 
financiering te zoeken, maar een gemeenschappelijk ontwikkelingsfonds op te zetten 
waarin zowel de gemeenten als de provincie participeren. Als voorbeeld daarvoor zou 
kunnen dienen de methodiek, die door de regio Groningen-Assen wordt toegepast. 
 
Om de gedachten te bepalen: stel de gemeenten stellen daarvoor tien euro per inwoner 
per jaar beschikbaar, dan is dat voor de vijf gemeenten samen rond 1,2 miljoen euro. 
Dit hoeft geen ‘nieuw’ geld te zijn. Deze middelen kunnen ook gegenereerd worden door 
het herbestemmen van projectmiddelen die de gemeenten nu reeds reserveren. 
Wanneer de provincie Fryslân dit bedrag aanvult met het dubbele bedrag, wordt het 
fonds jaarlijks gevuld met 3,6 miljoen euro. Met dit bedrag kan een gelijk bedrag 
worden aangetrokken uit regionale stimuleringsfondsen. Op die manier is er jaarlijks 7,2 
miljoen euro beschikbaar voor uitvoering van programma’s, projecten en actiepunten 
voortvloeiend uit het Masterplan. Het zou dan hoofdzakelijk om die projecten moeten 
gaan, die een stimulans betekenen voor de regio als geheel, waarbij de bestemming van 
de middelen gezamenlijk door de gemeenten en de provincie wordt vastgesteld. 
Nadrukkelijk wordt gesteld, dat het hierboven slechts om een rekenmodel gaat.  
 
In meerdere samenwerkende regio’s in ons land zijn berekeningsmodellen opgesteld. 
Twentestad en Drechtsteden zijn daarvan voorbeelden.Op korte termijn kan aan de 
hand van deze voorbeelden een financieringssystematiek voor een projectenfonds in 
Noordoost Fryslân worden opgesteld, waarin ook nadrukkelijk externe 
financieringsmogelijkheden worden meegenomen. De financieringsopties uit 
subsidiegelden zijn globaal weergegeven in een schema in de bijlage.  
 
Wanneer besloten wordt tot een snelle start van de uitvoering, terwijl de fondsvorming 
nog op gang moet komen, bestaat het risico dat de kapitaalbehoefte aan het begin te 
groot is. Een prioritering van actiepunten, programma’s en projecten, met een verdeling 
naar belangrijkheid, directe uitvoerbaarheid of het realiseren op termijn, moet daarom 
op korte termijn plaatsvinden. Door het programmeren van de projecten in tijd kan een 
raming van de kapitaalbehoefte worden gemaakt. Deze methodiek is vergelijkbaar met 
die van het MPI (meerjarenprogramma infrastructuur).  
Mocht de kapitaalbehoefte in de aanvang groter zijn dan de te ontvangen middelen, dan 
kan worden besloten het programma annuïtair te financieren door te lenen op de 
kapitaalmarkt. Dit leidt tot een financieringslast. Deze jaarlijkse lasten kunnen vanuit 
het ontwikkelingsfonds door de verschillende partijen worden gedragen.  
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6.3 Marketing 
 
Noordoost Fryslân wordt in al zijn gevarieerdheid als een samenhangende 
regio gepromoot. Daarbij wordt niet alleen de bevordering van het toerisme als 
doel gesteld, maar ook de vergroting van de kansen voor het bedrijfsleven als 
geheel. 

 
Voor de marketing van Noordoost Fryslân hebben de vijf gemeenten het 
communicatiebureau ‘Open’ de opdracht gegeven een marketingplan te ontwikkelen.  
Aangezien de uitwerking van deze opdracht nog loopt, zullen we ons hier beperken tot 
enkele algemene aanbevelingen.  
 
In de eerste plaats is het belangrijk het gebied in al zijn gevarieerdheid als een geheel 
te presenteren. Noordoost Fryslân telt een gevarieerd pallet aan landschappen, 
vooruitstrevende en innovatieve bedrijven, monumentale gebouwen, kortom meer dan 
genoeg om trots op te zijn. Tal van initiatieven die er worden genomen, verdienen een 
bredere bekendheid. Daarbij moet er op worden toegezien, dat het niet alleen om 
toeristische promotie gaat, maar dat ook het bedrijfsleven in het gebied zich meer naar 
buiten toe  moet profileren. 
 
Hoewel er in Noordoost Fryslân de mentaliteit heerst van ondernemen en aanpakken, 
valt het op, dat er in verhouding weinig stuwende (dus gericht op afzet buiten het 
gebied) werkgelegenheid is. Een inventarisatie van producten en diensten, waarmee 
een grotere dan alleen de regionale markt kan worden bediend, is een mogelijkheid om 
over die bescheidenheid heen te stappen. Geef bekendheid aan het eigen product en 
breng dat breed naar buiten. Daarnaast kunnen ondernemers gezamenlijk in 
brainstormsessies dit thema uitdiepen en elkaar (samen met ‘voorbeeldbedrijven’ van 
binnen of buiten de regio) op dit punt versterken.  
 
Een andere mogelijkheid is om een groep ondernemers tot ‘ambassadeur’ van het 
gebied uit te roepen. Zowel binnen Noordoost Fryslân als vooral ook daarbuiten vormen 
ze het gezicht van de regio en brengen ze de veelzijdige mogelijkheden aan de man. 
Ondernemers die een positieve boodschap brengen over het ondernemersklimaat in hun  
eigen regio, kunnen zo een positieve ‘mind set’ bewerkstelligen. De neiging om ‘het licht 
onder de korenmaat’ te zetten is een vorm van valse bescheidenheid die door de 
eeuwen heen is ingesleten. Verwacht dus niet, dat veranderingen op dit punt snel gaan. 
 
Actiepunt 
 

51) Een aanpak op meerdere fronten en over een langere periode vergt zeker 
een structurele aanpak. Regio-marketing verdient het daarom om zowel 
financieel als voor wat betreft bemensing  een vaste plek te krijgen bij de 
uitwerking van het Masterplan.  
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Bijlagen  
 
I Ondersteunende statistiek omvang kernen en regio 
 
Figuur A De tien grootste kernen naar inwonertal 

Kern Inwoners

1 Dokkum 12.970

2 Burgum 9.970

3 Kollum 5.670

4 Damwoude 5.510

5 Surhuisterveen 5.460

6 Buitenpost 5.250

7 Zwaagwesteinde 5.150

8 Hurdegaryp 4.970

9 Harkema 3.940

10 Veenwouden 3.570  
Bron: CBS 
 
Figuur B De grootste kernen naar aantal bedrijfsvestigingen19 

Kern Vestigingen

1 Dokkum 580

2 Burgum 395

3 Surhuisterveen 315

4 Buitenpost 255

4 Kollum 255

6 Zwaagwesteinde 223

7 Harkema 195

8 Hurdegaryp 160

9 Veenwouden 143  
Bron: adressenbestand Friese bedrijvencontactdagen 2009 
 
Figuur C De grootste kernen naar detailhandelsvoorzieningen20 

Kern wvo winkels

1 Dokkum 55.192 170

2 Surhuisterveen 23.735 85

3 Burgum 18.977 75

4 Zwaagwesteinde 17.030 46

5 Buitenpost 15.592 43

6 Kollum 10.407 50

7 Damwoude 9.944 40

8 Hurdegaryp 5.909 23  
Bron: Locatus (2007) 
 
Figuur D Vergelijking omvang Noordoost Fryslân op economische indicatoren met de omliggende 
stedelijke gemeenten. 

Inwoners Vestigingen Banen > 15 uur Winkels

Noordoost Fryslân 117.375 7.420 30.589 730

Leeuwarden 93.498 5.232 55.106 781

Smallingerland 55.201 3.208 24.336 375

Groningen 184.277 11.290 103.815 1.327  
Bron: CBS, LISA, Locatus 

 
 

                                                
19

 Binnen de gebruikte bron waren geen gegevens beschikbaar over Damwoude 

20
 Er waren uitsluitend detailhandelsgegevens beschikbaar van kernen met meer dan 5.000 inwoners in 2007. 

Uit de praktijk is echter bekend dat Veenwouden en Harkema minder detailhandelsvoorzieningen hebben dan 

de andere kernen. 
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Figuur E Ontwikkeling van het aantal bedrijfsvestigingen in de periode 2000-2008 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000-2008

Achtkarspelen 1.432 1.505 1.542 1.534 1.565 1.589 1.705 1.776 1.915 483

Dantumadeel 863 913 917 941 961 992 1.030 1.036 1.098 235

Dongeradeel 1.331 1.386 1.404 1.413 1.432 1.467 1.510 1.534 1.621 290

Kollumerland c.a. 698 738 755 749 768 795 831 852 893 195

Tytsjerksteradiel 1.493 1.599 1.612 1.633 1.653 1.699 1.761 1.833 1.893 400

Totaal 5.817 6.141 6.230 6.270 6.379 6.542 6.837 7.031 7.420 1.603

Bron: Provincie Fryslân 
 
Figuur F Ontwikkeling van het aantal banen (>15 uur) in de periode 2000-2008 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000-2008

Achtkarspelen 7.358 7.682 7.689 7.608 7.106 7.089 7.269 7.349 7.555 197

Dantumadeel 3.889 3.859 3.906 3.973 3.762 3.808 3.890 3.999 4.168 279

Dongeradeel 7.820 7.784 7.799 7.747 7.644 7.659 7.469 7.769 8.043 223

Kollumerland c.a. 2.536 2.635 2.786 2.669 2.637 2.636 2.654 2.683 2.835 299

Tytsjerksteradiel 7.501 7.756 7.752 7.801 7.597 7.418 7.567 7.813 7.988 487

Totaal 29.104 29.716 29.932 29.798 28.746 28.610 28.849 29.613 30.589 1.485

 Bron: Provincie Fryslân 
 
Figuur G Sociaal-economische status 200621 

 
 
 
 
 

                                                
21

 De sociaal-economische status is een samengestelde indicator op basis van het gemiddeld inkomen, 

percentage huishoudens met een laag inkomen, percentage inwoners zonder betaalde baan en percentage 

huishoudens met gemiddeld een lage opleiding. 
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Figuur H  Aandeel werkgelegenheid in innovatieve bedrijven (technologische innovaties) 

 
Bron: Ruimtelijk Planbureau (2004) 
 
Figuur I  Kaart aandeel werkgelegenheid in innovatieve bedrijven (niet-technologische innovaties) 
 

 
Bron: Ruimtelijk Planbureau (2004) 

 
Figuur J  Kaart overall innovatie 

 
Bron: Ruimtelijk Planbureau (2004) 
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Figuur K  Bevolkings- en huishoudenskrimp 

 
 

 
 
Figuur L  Vergrijzing 

 
Bron: Provincie Fryslân 
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II Begeleiding en geraadpleegde personen 
 
Dit masterplan is tot stand gekomen onder (bege-)leiding van de volgende personen: 
 
Stuurgroep: 
Dhr. Piet Adema, gebiedsgedeputeerde Provincie Fryslân (voorzitter) 
Dhr. Arie Aalbers, burgemeester Dantumadiel 
Dhr. Bearn Bilker, burgemeester Kollumerland c.a. 
Dhr. Gerrit-Jan Polderman, burgemeester Tytsjerksteradiel 
Mevr. Marga Waanders, burgemeester Dongeradeel 
Dhr. Tjeerd van der Zwan, burgemeester Achtkarspelen 
 
Ambtelijke begeleiding: 
Dhr. Klaas-Arie Beks, Provincie Fryslân 
Dhr. Eise van der Sluis, namens de vijf gemeenten 
 
Daarnaast is nauw contact onderhouden en regelmatig overleg geweest met Sietse 
Hilarides, Bert Wijnsma en Marijke Kramer van het projectbureau Centrale As. Dit om 
een goede verweving van de plannen rond de Centrale As en voorliggend masterplan te 
realiseren.  
 
Naast begeleiding door bovengenoemden zijn personen geraadpleegd tijdens drie 
brainstormcarrousels en individuele gesprekken. Hieronder de deelnemers aan de 
carrousels en overige individueel geraadpleegde personen. 
 
Deelnemers Carrousels: 
 

1. Joop Boertjens (Bureau Van Werven)  
2. Wim Bakker (Bureau Van Werven)  
3. Klaas-Arie Beks (projectleider Provincie Fryslân)  
4. Eise v/d Sluis (projectleider NOFA, gemeentesecretaris Achtkarspelen)  
 
5. Jan de Vries (voorzitter ONOF)  
6. Sytse Hoekstra  
7. Niek Geelhoed (directeur Kabel Noord)  
8. Jan van Dijk (HIM Kollum)  
9. Hein Pols (Stichting Tool)  
10. Sijmen Baarda (OSK)  
11. Henk Everts  
12. Foppo Feenstra (H&I Dokkum)  
13. P.H. Alstein (H&I Dokkum)  
14. Wim v/d Meulen (H&I Dokkum)  
15. Theo Jansma  
16. Gjalt Benedictus (NFW)  
17. Bauke Schaafsma  
18. K. v/d Veen  
19. Eddy Wymenga  
20. Wouter de Groot (KvK)  
21. Joost Boer (Rabobank Burgum-De Lauwers)     
 
22. Jan Sijtsma (EZ/bedrijvencontact Tytsjerksteradiel)  
23. Jaap Melessen (Manager afdeling Ruimte Tytsjerksteradiel)  
24. Teije Dijk (gemeentesecretaris Tytsjerksteradiel)  
25. Feije van Dijk (gemeentesecretaris) Dongerdadeel  
26. Jacco Wiffers (EZ/bedrijvencontact) Dongeradeel  
27. Bauke Dijkstra (beleidsmedewerker recreatie en toerisme Dongeradeel)  
28. Hillbert Sellbach (arbeidsmarktbeleid Dantumadiel en Dongeradeel)  
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29. A. Stierhout (gemeentesecretaris Dantumadiel)  
30. Andree Hofer (beleidsmedewerker VRA Dantumadiel)  
31. Wim Oosterhuis (EZ/bedrijvencontact Dantumadiel)  
32. Auke Piet v/d/ Meulen (EZ/bedrijvencontact Achtkarspelen)  
33. Anne Bronsema (Achtkarspelen) 
34. Jan v/d Heide (teamleider plannen en beleid Achtkarspelen)  
35. Frederik Kamstra (EZ/bedrijvencontact Kollumerland)  
36. Marcella Jansen (beleidsmedewerker samenlevingszaken Kollumerland)  
37. Rients de Boer (gemeentesecretaris Kollumerland)  
38. Bert Wijnsma (Projectbureau Centrale As)  
39. Marijke Kramer (Projectbureau Centrale As)  

 
Overige individueel geraadpleegde personen: 
 

• Dirk Strijker (hoogleraar plattelandsontwikkeling RUG) 
• Siem Jansen (directeur NOM) 
• Evert Wind (directeur regiostimulering KvK) 
• Klaas v/d Berg (KvK) 
• Wouter de Groot (KvK) 
• Ron van Gent (directeur MKB-Noord) 
• Willem Foorthuis (geestelijk vader Werkplaats) 
• Niek Geelhoed (directeur Kabel Noord) 
• Gijs van Hesteren (inovator Kabel Noord) 
• Jan de Vries (voorzitter ONOF) 
• Jouke van Dijk (Hoogleraar regionale arbeidsmarktontwikkeling en bestuurslid 

Waddenacademie) 
• Hans Revier (Lector Mariene Wetlands Studies, onderzoeker toeristische 

ontwikkelingen in het Waddengebied, Stenden Hogeschool – Hanzehogeschool 
Groningen) 

• Dirk Osinga (AOC Fryslân)  
• Hanita v/d Schaaf (Marketing Fryslân) 
• Perry ten Hoor (Open Communicatie) 
• Barry Kok (Open Communicatie) 
• Marcel Bullinga (Futuroloog) 
 

Tot slot is deelgenomen aan en is input verkregen op de volgende bijeenkomsten: 
 

• Raden en Staten Bijeenkomst Centrale As 25 november 2009 
• Bijeenkomst bedrijventerreinen Achtkarspelen – Surhuisterveen, 30 

november 2009 
• Jaarcongres ONOF 1 februari 2010 
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III Literatuurlijst 
 
Naar onderstaande bronnen wordt rechtstreeks middels voetnoten en bronvermeldingen 
in de tekst verwezen: 
 

• BBO (2009), Sterkte/Zwakte economie Noordoost – basisnotitie voor het 
Economisch Masterplan Noordoost Fryslân 

• Bullinga, Marcel (2010), op www.futurecheck.nl  
• Ministerie LNV (2008), Houtskoolschets Europees Landbouwbeleid 2020 
• Ruimtelijk Planbureau (2004), Kennis op de kaart – Ruimtelijke patronen in de 

kenniseconomie, NAi Uitgevers Rotterdam 
• Smart Agent (2010), op www.smartagent.nl  
• Stam, Henk (2010), ingezonden notitie over onderwijsontwikkelingen Noordoost 

Fryslân 
• The Trend Research Institute (2010), op www.trendresearch.com 
• Tordoir (2010), Noorderlicht – Ruimtelijk economisch toekomstperspectief voor 

Noord-Nederland 
• Vromraad (2006), Groeten uit Holland, advies over vrije tijd, toerisme en 

ruimtelijke kwaliteit 
 
Er is de afgelopen jaren als enorm veel geschreven en gepubliceerd over de sociaal-
economische ontwikkeling van Noordoost Fryslân. Voor dit Masterplan is het wiel niet 
opnieuw uitgevonden, maar zijn de volgende documenten als vertrekpunt/inspiratiebron 
genomen: 
 
Algemeen: 

• Streekplan Fryslân (2007) 
• Concept strategische woonvisie NOFA 
• Presentatie woonvisie NOFA (februari 2009) 
• Woningmarktanalyse NOFA-gemeenten (november 2008) 
• Krimp en Groei; demografische veranderingen in Fryslân (2010) 
• Prognose Fryslân 2009-2030, trendprognose bevolking en huishoudens (2010) 
• Notitie VRA aanpak empowerment SME’s (2009) 
• Concept regionaal plan onderwijsvoorzieningen Noordoost Fryslân (2009) 
• Eerste analyse regiomarketing Noordoost Fryslân (open Communicatie, 2009) 
• Notitie behoefteraming bedrijventerreinen, concept van 24 juni 2008 
• Kwaliteitsimpuls Watersportvoorzieningen Lauwersmeer, concept december 2008 
• Tracekaart Centrale As 
• Koopstromenonderzoek Provincie Fryslân 2007 
• Een zee van kansen – over een economie die ons wad perspectief biedt (Bade, 

v/d Schroef) 
• Kanovaren in Noordoost Fryslân (Grontmij, 2005) 
• Sterk op eigen wijze – Regiovisie Noordoost Fryslân (zomer 2003) 
• Regiovisie Noordoost Fryslân – zicht op ruimtelijke en sociaal-economische 

uitgangssituatie en ontwikkelingen (Ecorys, 2003) 
• Perspectieven voor de landbouw in Noordoost Fryslân (Ecorys, 2003) 
• Noordoost Fryslân wel duurzaam, maar niet langzaam (2002) 
• Noordoost Fryslân actief (2002) 
• Kompas voor Noordoost Fryslân (KPMG, 2000) 
• Wonen en werken in Noordoost Fryslân (Actieprogramma Noordoost Fryslân, 

1997) 
 
Achtkarspelen: 

• Notitie Aangenaam Ondernemen 
• Gewogen Ambitie deel 1,2 en 3 
• Lijst KvK bedrijven met meer dan 10 man personeel in 2008 
• Stedelijke visie stationsgebied Buitenpost (28-10-2008) 
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• Stationsgebied Buitenpost ontwerpvarianten versie 3 (29-3-2009) 
• Notitie de Kruidhof in de regio (2010) 
 

Dantumadiel 
• Dantumadiel 2018, gewoon bysunder 
• Programma’s 1 Dantumadiel Foar Elkoar t/m 12 Paragraaf bedrijfsvoering 

(versie’s van 27-02-2009) 
• Nieuwe dorpen in de praktijk – verslag conferentie ‘Het nieuwe land leven’ 

(2003) 
 

Dongeradeel: 
• Regiostad Dokkum, economische motor van Noordoost Fryslân – Economische 

visie en strategie 
• Bundeling van kansen, Structuurvisie bundelingsgebied regiostad Dokkum 
• Programma van aanpak, integrale gebiedsontwikkeling Dongeradeel (december 

2006) 
• Wonen, zorg en welzijn in het landelijk gebied van Dongeradeel (tweede concept 

mei 2006) 
• Bundel Werkconferentie wonen en zorg (juni 2006) 
• Notitie verkenning naar integrale ontwikkelingsmogelijkheden Zuider Ee en 

omgeving (juni 2006) 
• Recreatieve ontwikkeling Suderie (Tauw, augustus 2008) 

 
Kollumerland: 

• Informatiefolder Dwarsried 
• Presentatie van Dirk Strijker – NFW en economische ontwikkeling 
• Lauwershage – folder, kaart en persbericht 
• Projectbeschrijving Ranch Fryslân (pfd 3 pag.) 
• Memo plaatsing Windpark (kort bericht + kansen kaart – pdf 2 pag.)  
• Presentatie wonen en zorg in de toekomst, woonservicezone Kollum 
 

Tytsjerksteradiel 
• Beleidsplan Economische Zaken 2006-2010 
• Nota duurzaamheid 
• Uitvoeringsplan EZ 2009 
• Voortgangsrapportage EZ 2008 
• Werkgelegenheidscijfers 2008 
• Koopstromenonderzoek 2007 
• Economisch profiel stadsregio Leeuwarden (2002) 
• Woonvisie Tytsjerksteradiel 2010-2020  
• Rapportage commissie Toekomst Nieuw Toutenburg (2008)  
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Bijlage 2 Financieringsopties uit subsidieregelingen 
 
Regelingen 
 
Het schema op de volgende pagina met alle regelingen is opgedeeld in de volgende 
fasen: 
1. Idee (voor haalbaarheidsonderzoeken) 
2. R&D (Fundamenteel en industrieel onderzoek) 
3. Pilot / demo (Demonstratieprojecten, experimentele ontwikkeling) 
4. Implementatie (interne veranderingen doorvoeren, deels uitvoering) 
5. Uitrol (deels uitvoering, marketing) 
 
 

MKB-subsidies  
Fryslân Fernijt  - Innovatiesubsidie voor Friese ondernemingen 
NIOF     – Noordelijke innovatie ondersteuningsfaciliteit  
Interreg A    - Grensoverschrijdende samenwerking met Duitse partijen 
BMKB     - Borgstelling MKB-kredieten 
EIA     - Eenergie-investeringsaftreK) 
MIA     - Milieu-investeringsaftrek 
Vamil     - Willekeurige afschrijving milieuinvesteringen 
HRM+     – Inhuur HRM-deskundigen 
GO    - Garantie ondernemingsfinanciering 
Groeifaciliteit   - Garantie voor participatiemaatschappijen indien zij in een
       onderneming investeren 
IPC    - Innovatie prestatiecontracten (meerjarige samenwerking 
       door een groep van MKB-ondernemingen op het gebied 
       van innovatie) 
Innovatiekrediet  - Overheidskrediet om innovatie te financieren 
Innovatievouchers  - Vouchers waar MKB’ ers kennisvragen kunnen neerleggen 
       bij kennisinstellingen 
RPF     - Rabobank projectenfonds (RPF); restfinanciering voor  
       projecten door de Rabobank 
Groenprojecten   - Groene leningen, opvraagbaar bij banken 
WBSO     - Loonheffingskorting voor medewerkers die R&D-werk  
       verrichten 
NOM Finance   - Leningen en / of participaties door de NOM 
TAB    - Tankstations alternatieve brandstoffen (voor   
       pomphouders die duurzame brandstoffen willen  
       verkopen) 
F-linc    - Verscheidene start-up regelingen 
Stinaf    - Stimuleringssubsidie toerisme Fryslân 
BSRI    - Subsidie grootschalige bedrijfsinvesteringen 
IPR    - Zie BSRI, echter, voor minder grote investeringen 
 
 
 
Overheidsprojecten 
Waddenfonds   - Subsidie voor natuurprojecten en economische projecten 
       in het Waddengebied 
Interreg A    – Grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitsland en 
       Nederland 
Interreg B    – Grensoverschrijdende samenwerking in de EU- 
       Noordzeeregio 
Interreg C    - Kennisuitwisselingsprojecten tussen lokale en regionale 
       overheden van verschillende Europese lidstaten 
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BNG     - Bank Nederlandse Gemeenten (lening), t.b.v.   
       Infrastructuur, woningbouw, openbare                                                          
       voorzieningen en gebiedsontwikkeling 
 
NWB    - Nederlandse Waterschapsbank (lening) t.b.v.   
       zorginstellingen, woningbouw  
 
FES    - Fonds economische structuurversterking 
EFRO    - Europees fonds voor Regionale ontwikkeling (economische 
       structuurversterking) 
Koers Noord   - Economische structuurversterking; innovatie 
Groenprojecten  - Groene leningen, opvraagbaar bij banken 
EIB    - Europese investeringsbank (grootschalige projecten) 
ESF    - Europees sociaal fonds (werkgelegenheidsprojecten) 
 
 
 
Kennisinstellingen 
EFRO    - Europees fonds voor Regionale ontwikkeling (economische 
       structuurversterking) 
Koers Noord   - Economische structuurversterking; innovatie 
Waddenfonds   - Subsidie voor natuurprojecten en economische projecten 
       in het Waddengebied 
Interreg A    – Grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitsland en 
       Nederland 
Interreg B    – Grensoverschrijdende samenwerking in de EU- 
       Noordzeeregio 
RPF     - Rabobank projectenfonds (RPF); restfinanciering voor  
       projecten door de Rabobank 
WBSO     - Loonheffingskorting voor medewerkers die R&D-werk  
       verrichten 
Fryslân Fernijt  - Innovatiesubsidie voor Friese ondernemingen 
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