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Voorwoord 

We hebben weer een mijlpaal bereikt op weg naar een nieuw streekplan voor FrysISn. Met de 
door Provinciale Staten gewijzigd vastgestelde 'kadernota streekplan' als basis, is dit 'vooront
werp streekplan' opgesteld. Hierin staat welke accenten wij aan de toekomstige ruimtelijke ont
wikkeling van Fryslan willen geven. Samen met anderen willen we werken aan een sterk en mooi 
Fryslan. Het motto van de kadernota streekplan krijgt met dit voorontwerp verder inhoud: het 
gaat ons 'om de kwaliteit fan de romte'. Om de ruimtelijke kwaliteit te verhogen zal bij nieuwe 
plannen en ontwikkelingen meer moeten worden ingespeeld op de waarden van een gebied. 
De ruimte in FrysISn moet voor de lange termijn aantrekkelijk, herkenbaar en leefbaar blijven. 
We willen daarom veel nieuwe ontwikkelmogelijkheden bieden voor wonen en werken, die 
tegelijkertijd bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Fryslan 

Het voorontwerp streekplan wordt ter bespreking voorgelegd aan Provinciale Staten. Het voor
ontwerp, inclusief de reactie van Provinciale Staten, zal het vertrekpunt zijn voor het bestuurlijk 
overleg dat wij rond de zomer met mede-overheden en maatschappelijke organisaties gaan 
organiseren. De resultaten van deze besprekingen betrekken WIJ uiteraard bij de verdere uitwer
king van dit voorontwerp in een ontwerp streekplan. Bij het ontwerp streekplan komt ook een 
uitvoeringsprogramma. Op grond van de recente Europese richtlijn Strategische Milieu beoorde
ling zullen WIJ bij het ontwerp streekplan een milieurapport voegen. In dit milieurapport zullen 
op strategisch niveau de milieueffecten van het streekplanbeleid in beeld worden gebracht. In 
de notitie 'Reikwijdte en detailniveau Strategische Milieubeoordeling Streekplan Fryslan 2006', 
zijn alvast de onderwerpen benoemd waarop het milieurapport zich straks zal richten. 

Het ontwerp streekplan zal volgens planning in december 2005 verschijnen. In het voorjaar van 
2006 start de formele inspraakprocedure en zullen in de provincie informatiebijeenkomsten 
worden georganiseerd Het is de bedoeling het streekplan door Provinciale Staten te laten vast
stellen rond de zomer van 2006. 

Wat mij betreft gaan we met elkaar voor een provincie Fryslan die de komende jaren alleen maar 
sterker en mooier zal worden. 

Anita Andriesen 
Gedeputeerde ruimtelijke ordening 
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1. Om de kwaliteit fan de romte 

1.1 MISSIE: Om de kwaliteit fan de romte 

In het Streekplan Fryslan 2006 staan de provinciale kaders waarbinnen ruimtelijke ontwikkeling
en de komende tien jaar kunnen plaatsvinden. Binnen deze kaders hebben gemeenten en ande
re initiatiefnemers ruim de mogelijkheid om ontwikkelingen tot stand te brengen, waarbij de 
kernkwaliteiten van Fryslan voor de toekomst in stand gehouden en versterkt worden. Daarbij 
stuurt de provincie op bovenlokale belangen, met als leidende gedachte, lokaal wat kan en pro
vinciaal wat moet. 

Wat is een streekplan? 
Het streekplan is een belangrijk instrument voor de inrichting van 
aal niveau en is de schakel tussen het abstracte rijksbeleid en het 
ruimtelijk beleid. In het streekplan wordt de gewenste ruimtelijk 
provincie aangegeven. Daarmee geeft het streekplan sturing aan 
vinciaal en regionaal beleid, bijvoorbeeld bij subsidieverlening. 
integratiekader voor andere provinciale plannen met ruimtelijke 
het streekplan juridisch toetsingskader voor gemeentelijk ruimte 
beoordeling van bestemmingsplannen. Het streekplan is dus zowe 
sturend als toetsend. 

de ruimte op provinci-
concrete gemeentelijk 
e ontwikkeling van de 
de uitvoering van pro-
Het streekplan is ook 
aspecten. Daarnaast is 
lijk beleid, zoals bij de 
I ontwikkelingsgericht, 

Als centraal uitgangspunt van ons ontwikkelingsgerichte ruimtelijke beleid 
kiezen wij voor een ondeelbaar Fryslan met ruimtelijke kwaliteit. Het gaat ons 
"om de kwaliteit fan de romte". Een ondeelbaar Fryslan benadrukt dat stad 
en platteland elkaar nodig hebben en elkaar ondersteunen. Een Fryslan met 
ruimtelijke kwaliteit benadrukt het bovenlokale belang bij het instandhouden 
en verder ontwikkelen van de gebruikswaarde, belevingswaarde en toe
komstwaarde van de ruimte. Het gaat ons daarbij vooral om het instandhou
den en verder ontwikkelen van de landschappelijke kwaliteiten van Fryslan. 

11 

Wij willen dus een economisch sterk en tegelijkertijd mooi Fryslan. Dit is 
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van een ieder die bij de 
ruimtelijke ontwikkeling van Fryslan betrokken is: Rijk, provincie, gemeenten 
Wetterskip, marktpartijen, belangengroeperingen en burgers. 

Vanuit dit centrale uitgangspunt streven wij naar: 

Een duurzaam Fryslan 
Wij streven naar een ruimtelijke inrichting die bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. We werken 
mee aan een ontwikkeling waarbij voorzien wordt in de behoeften van de huidige generatie, 
zonder daarbij de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Hierbij past een 
krachtige sociaal-economische ontwikkeling in een leefbare omgeving, waarbij tegelijkertijd 
ingezet wordt op het instandhouden en verder ontwikkelen van aanwezige bodem-, water-, 
landschappelijke, natuurlijkeen cultuurhistorische kwaliteiten. 

P L A N 
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Een welvarend Fryslan 
Een krachtige sociaal-economische ontwikkeling van Fryslan vraagt ruimte. Een versterking van 
de economische structuur is gewenst om nieuwe kansen en ontwikkelingsmogelijkheden te 
benutten. Hierbij maken WIJ gebruik van onze gunstige fysieke vestigingscondities. We zetten in 
op innovatie en verbreding naar een kennis- en diensteneconomie, met een accent op energie 
en water, zonder daarbij afbreuk te doen aan bestaande sterke sectoren Investeringen in de 
kennisinfrastructuur dragen tevens bij aan de binding van afgestudeerden aan de regio, waar
mee kennis voor Fryslan behouden en ontwikkeld kan worden. 

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

Een noordelijk georiënteerd Fryslan 
Sinds 1992 trekken Fryslan, Groningen en Drenthe in het Samenwerkingsverband Noord-
Nederland (SNN) gezamenlijk op in strategiebepaling, beleidsuitvoering en belangenbehartiging. 

12 Mede dankzij deze samenwerking zijn er met financiële steun - waaronder de Kompas
programma's - veel ruimtelijk-economische ontwikkelingen tot stand gebracht In de gezamen
lijk met Groningen en Drenthe opgestelde Strategische Agenda zetten WIJ vooral in op kansrijke 
economische sectoren. Accenten liggen op innovatie en kenniseconomie, een concurrerend 
vestigingsklimaat in stedelijk gebied, en op een vitaal platteland. Daarnaast werken wij voor het 
waddengebied samen met Noord-Holland en voor het IJsselmeer ook met Flevoland 

Een herkenbaar Fryslan 
Rust, ruimte, duisternis. Een voor Nederlandse begrippen unieke nederzettingsstructuur. Het 
duidelijke contrast tussen bebouwd gebied en landelijk gebied. Internationaal erkende (water
rijke) landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Dit is het Fryslan dat we ken
nen en willen blijven zien. Het vasthouden en versterken van deze herkenbare kwaliteiten gaat 
niet vanzelf. Het is de uitdaging om het goede te bewaren en ontwikkelingen die onze prachtige 
provincie kunnen versterken mogelijk te maken. 

Een leefbaar Fryslan 
Kwaliteit en veiligheid van de woning en de woonomgeving, voldoende werkgelegenheid, 
recreatiemogelijkheden en de bereikbaarheid van voorzieningen zorgen ervoor dat mensen zich 
prettig voelen in hun omgeving. Ook de kwaliteit van natuur en landschap is belangrijk voor het 
welzijn en de ontspanning van mensen. De ruimtelijke inrichting van Fryslan is een belangrijke 
(economische) vestigingsfactor en is van grote invloed op het welzijn van mensen. Verder willen 
we de ruimtelijke mogelijkheden benutten om arbeid en zorgtaken eenvoudiger te combineren. 
Wij zetten in op Fryslan als woonprovincie en op de ruimtelijke mogelijkheden voor recreatie en 
toerisme in onze provincie. Daarnaast benadrukken wij de belangrijke betekenis van de Friese 
taal voor de herkenbaarheid en de identiteit van Fryslan. 
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Een bereikbaar Fryslan 
In een maatschappij waarin keuzevrijheid een groot goed is staat mobiliteit centraal. De bereik
baarheid van Fryslan per auto, openbaar vervoer en scheepvaart - de stedelijke centra met hun 
binnensteden voorop - vinden wij essentieel. Beheersing van de mobiliteit is nodig om een ver
dere mobiliteitsgroei verantwoord op te kunnen vangen. Naast andere infrastructuurprojecten 
heeft de Zuiderzeelijn (in welke vorm dan ook) een wezenlijke functie voor verbetering van de 
bereikbaarheid en de regionale economie van Fryslan. Dit streekplan geeft de kaders voor de 
komst van de Zuiderzeelijn waarbinnen de te verwachten groei verantwoord kan worden opge
vangen. 

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

Een multifunctioneel Fryslan 
Door ruimtelijke functies in zowel het landelijk als in het stedelijk gebied met elkaar te combi
neren wordt ruimte gespaard. Verweving kan op verschillende schaalniveaus gerealiseerd 
worden. Bovendien kunnen nieuwe kwaliteiten ontstaan wanneer functies elkaar onderling 
versterken. Vanwege bescherming van bepaalde kwetsbare functies - zoals natuur en wonen -
zal soms ook scheiding van functies noodzakelijk ziin. 

Trends en ontwikkelingen 

Bevolkings- en huishoudenontwikkeling 
De bevolkings- en huishoudenontwikkeling zijn van invloed op de ruimtelijke ontwikke
ling van Fryslèn, op de woningbehoefte in het bijzonder. Net zoals elders in Nederland 
neemt in Fryslan het buitenlandse vestigingsoverschot af. Ook is er een afname van de 
natuurlijke groei van de bevolking door toenemende vergrijzing en een kleiner aantal 
geboorten. Dit leidt op termijn naar een lagere woningbehoefte en het heeft ook con
sequenties voor de vraag naar bijvoorbeeld woningtypen, de aanwezigheid en nabijheid 
van (zorg)voorzieningen, en vervoersvormen. Door verdere vergrijzing, individualisering 
en de afname van het aantal jonge gezinnen, zal het gemiddelde aantal personen per 
huishouden afnemen. Mensen stellen meer eisen aan de kwaliteit van hun woning en 
woonomgeving. Daardoor is de vraag naar betaalbaar, ruim, rustig en veilig wonen toe
genomen. 

Economische ontwikkeling 
Vergeleken met de rest van Nederland heeft Fryslan een hogere werkloosheid, een lager 
inkomen per huishouden en een lager gemiddeld opleidingsniveau. Innovatie, kennis
ontwikkeling en internationale oriëntatie geven kansen aan de regio. Het belang van de 
kennis- en dienstensector in de economische structuur zal ten opzichte van de landbouw 
en de industriële sector blijven toenemen. Landbouw is niet langer de enige dominante 
economische factor op het platteland. De landbouw heeft het moeilijk: de Europese 
markt en de Europese regelgeving zijn sterk bepalend, het aantal agrarische bedrijven 
neemt af en bedrijfsopvolgers zijn moeilijker te vinden. Dit treft ook de functie van de 
landbouw als beheerder en onderhouder van de groene ruimte. 
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Participatie 
Vrouwen werken steeds meer buitenshuis en de informele zorg voor met name ouderen 
wordt belangrijker. De aandacht is daarom gevestigd op het combineren van arbeid en 
zorgtaken. Ook de ruimtelijke organisatie van functies kan hieraan een bijdrage leveren, 
door functies bij elkaar te plaatsen. 

Klimaatverandering 
De rol van water in de ruimtelijke ordening verandert. Klimaatverandering, met als 
gevolg zeespiegelstijging, toename van neerslagintensiteit, in combinatie met bodem
daling en een toename van verhard oppervlak, dwingen ons om met nieuwe ogen naar 
water te kijken: water zal meer ruimte moeten krijgen. Tegelijkertijd zullen we spaar
zamer moeten zijn met water om in de toekomst ook tijdens droge zomers voldoende 
water te hebben. Hoewel de waterkwaliteit op een aantal punten verbeterd is, zullen we 
hieraan meer aandacht moeten besteden willen we doelen op dit gebied halen. 

Ontwikkelingen infrastructuur 
Van de plannen met betrekking tot infrastructuur is de aanleg van de Zuiderzeelijn (ZZL) 
de meest ingrijpende. De ZZL zal vooral na de streekplanperiode (na 2015) een structu
rerende werking hebben op de ruimtelijke inrichting van Fryslan: we verwachten met de 
komst van deze snelle spoorlijn een sterkere groei van bevolking, woningbehoefte, werk
gelegenheid en bedrijvigheid. Naast de ZZL zijn er meerdere infrastructuurprojecten in 
voorbereiding die de Friese netwerkstructuur moeten versterken. 

Ontwikkeling woningmarkt 
In de zuidelijke delen van Fryslan is de druk op de woningmarkt groter dan in Noord-
Fryslan, vooral tijdens perioden van relatief hoge economische groei. Deze druk heeft 
vooral te maken met de ligging en bereikbaarheid van dit gebied ten opzichte van de 
meer centraal gelegen landsdelen, met de daaraan gekoppelde binnenlandse verhuisbe-
wegingen. Voor Noordoost-Fryslan geeft de provinciale trendprognose tot 2016 een 
bevolkingsafname met 3,4%. De Stadsregio Leeuwarden zit met een bevolkingsgroei van 
4 ,1% iets onder het Friese gemiddelde van 4,8%. De Zuidrand is met 10% de snelste 
groeier. Opvallend is de relatief hoge trendmatige groei van de regio Noordwest met 
7,5%. Er bestaan dus ook regionale verschillen, waardoor het onderscheid tussen Noord
en Zuid-Fryslan niet eenduidig is. Wij verwachten geen wezenlijke structurele verschui
ving in de woningbouw omdat van oudsher een behoorlijke autonome ontwikkeling 
plaatsvindt bij kernen verspreid over Fryslan, waaronder met name Leeuwarden. Door 
beleid kunnen regionale trends worden gecorrigeerd. Zo is in 1993-2003 42% van de 
Friese woningtoename in Noord-Fryslan gerealiseerd; dit aandeel bedroeg vanaf 2000 
zelfs 47%. 

Ontwikkeling stedelijke centra 
Stedelijke centra hebben geprofiteerd van de gunstige economische ontwikkelingen in 
de afgelopen 10 jaar. De steden hebben nog wel te maken met een eenzijdige bevol
kingssamenstelling, relatief lage gemiddelde inkomens per huishouden en een hoge, 
structurele werkeloosheid vergeleken met het platteland. In een beperkt aantal stede
lijke wijken doet zich een opeenstapeling van problemen voor in de vorm van hoge werk
loosheid, onveiligheid en criminaliteit, verpaupering van openbare ruimte en vastgoed, 
en afname van sociale samenhang en voorzieningenniveau. Delen van het bestaand 
bebouwd gebied vertonen kwalitatieve tekortkomingen. 

Ontwikkeling platteland 
Het Friese platteland is vitaal en welvarend. De landbouw vraagt om schaalvergroting. 
Vooral recreatie en (cultuur)toerisme hebben voor nieuwe werkgelegenheid gezorgd en 
zijn daarmee een belangrijke economische drager van het platteland. Wel neemt door 
schaalvergroting het aantal voorzieningen in de kleine kernen af en loopt het aantal 
agrarische bedrijven terug. Dit zet de leefbaarheid, de vitaliteit en het beheer en onder-
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druk. Vooral mensen die minder mobiel zijn kunnen in een sociaal isolement terecht
komen. Er is ook een nieuw soort woningnood ontstaan: de beschikbare huizen bij de 
kleine kernen sluiten qua woningtype en prijs niet altijd goed aan op de plaatselijke 
woningbehoefte. Er is een grote vraag naar meer betaalbare woningen. 

Ontwikkeling ruimtebehoefte 
Bovenstaande ontwikkelingen en trends leiden ertoe dat we rekening moeten houden 
met een nieuwe ruimtebehoefte voor wonen, werken, voorzieningen, verkeer en ver
voer, water, recreatie en toerisme, en natuur. In vergelijking met eerdere prognoses is 
vooral de ruimtebehoefte voor wonen en werken beperkter. Desondanks gaat het nog 
steeds om aanzienlijke oppervlakten. Ter illustratie hebben we hieronder een prognose 
opgenomen. Voor de functies wonen, werken en voorzieningen gaat het tot 2015 om 
een gebied met ruim de huidige omvang van het bebouwde gebied van Leeuwarden, 
waarvan een deel in bestaand bebouwd gebied zal moeten worden opgevangen. Om 
toekomstige wateroverlast vanuit de Friese boezem te kunnen beheersen, zal de boezem 
tussen nu en 2015 met circa 5% moeten worden uitgebreid. Voor de beheersing van 
wateroverlast vanuit overige watersystemen is mogelijk een vergelijkbaar areaal nodig. 
De bestaande afspraken voor realisering van de Ecologische Hoofdstructuur zullen tot 
circa 2018 nog leiden een aanzienlijke uitbreiding van de oppervlakte natuur. 

Tabel I: Prognose toekomst ige ru imtebehoef te 

2005-2015 

Laag scenario Hoog scenario 

Woningbehoefte Woningen 22.000 28.000 

Woongebied Ha 1.350* 1.700" 

Werkgebied Ha 7 0 0 " 1.050** 

Ruimte voor water Ha 700 1.400 

Ruimte voor natuur Ha 7 500 12.500 

Totaal H,i 9.500 16650 

exclusief de won ingbouwmoge l i j kheden in bestaand bebouwd gebied 
exclusief ijzeren voorraad 

Ontwikkeling ruimtelijke kwaliteit 
In de streekplanperiode zal voor veel functies een plaats gevonden moeten worden, ter
wijl Fryslan het afgelopen decennium al veel ruimtelijke dynamiek kende. Omdat deze 
dynamiek de afgelopen periode op het aanzien van Fryslan al een groot effect heeft 
gehad, ligt er voor de komende tijd een grote uitdaging om de ruimtelijke kwaliteit te 
verhogen. Tijdens maatschappelijke discussies over de evaluatie van het Streekplan 1994 
en het Startdocument Streekplan is duidelijk gemaakt dat men zich zorgen maakt over 
de kwaliteit van onze provincie. Het gaat daarbij vooral om de druk van stedelijke func
ties op het landelijk gebied. 

De verstedelijking van het platteland is de afgelopen decennia behoorlijk toegenomen. 
Niet alleen in de vorm van grote stedelijke uitbreidingen, maar ook als onderdeel van een 
proces van meer stille verstedelijking die zich in verschillende gedaanten voordoet: 
bedrijfsvestigingen en nieuwe woonvormen in voormalige boerderijen, ruim opgezette 
woonwijken bij kleine kernen, toename van recreatieve functies zoals paardenstallen en 
maneges, grote bedrijfsloodsen, exclusieve woningen en dergelijke. Voor een aantal van 
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deze ontwikkelingen is bewust gekozen. Zij geven immers goede economische impulsen 
aan het platteland. Tegelijkertijd kan dit tot ongewenste versnippering van ruimte lei
den. Daarnaast zien we dat het onderscheidende karakter van gebieden geleidelijk aan 
het vervlakken is door het verdwijnen van specifieke kenmerken van landschappen en 
door de vaak uniforme uitbreidingen bij steden en dorpen. Ook de relatief sterke groei 
van bedrijventerreinen op het platteland is van invloed op het aanzien en het karakter 
van kleine kernen. Vanuit de samenleving is er dan ook een sterkere roep om provinciale 
sturing op landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit. 
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1.2 VISIE: Een ondeelbaar Fryslan met 
ruimteli jke kwaliteit 

1.2.1 Om de kwaliteit fan de romte 
Vroeger kwamen ontwikkelingen met een zekere traagheid tot stand en werd er gebouwd volgens 
de streekeigen (bouw)cultuur en de omstandigheden van de fysieke omgeving Zo hebben ontwik
kelingen in het verleden geleid tot typische contrasten tussen open en gesloten gebieden en 
kenmerkende dorpsstructuren als linten, radiale terpdorpen of kruisdorpen. Tegenwoordig zijn de 
technische mogelijkheden nagenoeg onbeperkt, bijna alles is mogelijk. Daarmee is het niet langer 
vanzelfsprekend om de karakteristieken van de omgeving expliciet te gebruiken in afwegingen bij 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Dat is wel nodig. Het gaat met dit streekplan "om de kwaliteit 
fan de romte". 

Wij zetten meer dan voorheen in op de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit bij veranderingen 
in het gebruik en de inrichting van de ruimte. Ruimtelijke kwaliteit dient zowel economische, 
sociale, ecologische als culturele belangen en is daarmee voor alle functies in Fryslan essentieel. 
Met ruimtelijke kwaliteit bedoelen we dat in ruimtelijke plannen, in ontwerpen en in de uitvoe
ring expliciet gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde worden toegevoegd aan de 
omgeving. Deze drie waarden waarborgen op de langere termijn een doelmatig gebruik en her
kenbaarheid van de ruimte. Een goede manier om aan ruimtelijke kwaliteit invulling te geven, 
is door de samenhang van de ondergrond, de netwerken en het nederzettingspatroon als basis 
voor ruimtelijke planvorming op de lange termijn te nemen. 

De drie elementen van ruimtelijke kwaliteit: 
• Gebruikswaarde: functionele geschiktheid, doelmatig gebruik, aanleg en beheer, samen

hang en bereikbaarheid 
• Belevingswaarde: identiteit, diversiteit, herkenbaarheid, beleving en zingeving 
• Toekomstwaarde: doelmatigheid in tijd, flexibiliteit, robuustheid, duurzame structuur 

Verhoging van de ruimtelijke kwaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van rijk, pro
vincie, gemeenten, wetterskip, marktpartijen, belangengroeperingen en burgers. Samen zoeken 
we naar de mogelijkheden hiervoor. Door in een vroeg stadium met elkaar in gesprek te gaan 
en overeenstemming te bereiken over de kwaliteitsambities in het plangebied, bereiken we dat 
alle betrokkenen elkaar eerder en gemakkelijker aanspreken op de wederzijdse taken, verant
woordelijkheden en bevoegdheden tijdens de verdere planvorming en uitvoering. 

Naast onze rol in het planologisch toezicht willen WIJ bij ruimtelijke kwaliteit vooral ontwikke
lingsgericht bezig zijn door te agenderen, te stimuleren en te participeren bij planvorming en 
uitvoering op verschillende schaalniveaus. Hiertoe stellen WIJ middelen, mens- en proceskracht 
ter beschikking. Wij vragen van gemeenten om inzichtelijk te maken hoe verhoging van de 
ruimtelijke kwaliteit uitwerking heeft gekregen in het gemeentelijk ruimtelijk beleid. 
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Typering Fryslén 
In Fryslan is er volop gelegenheid om ruim en rustig te wonen in een groen en waterrijk 
landschap met een rijke cultuurhistorie in of bij aantrekkelijke dorpen en steden. De 
landschappelijke en natuurlijke waarden zijn van groot belang voor de ruim 640.000 
inwoners en vormen een belangrijk visitekaartje. "Fryslan" is een sterk merk. Fryslan 
heeft geprofiteerd van de economische groei in de afgelopen periode. Het voorziening
enniveau is over het algemeen goed. De zakelijke dienstverlening en de ICT-sector heb
ben onder meer in Leeuwarden een stevige voet aan de grond gekregen. Kernen in 
Fryslén zijn in voldoende mate bereikbaar. De grondgebonden landbouw is belangrijk en 
beeldbepalend. Het Friese platteland is vitaal. 

Fryslén oogt rustig. Het is in Noord-Nederland minder hectisch dan in andere landsdelen, 
er is meer ruimte voor beleving van de groene en blauwe kwaliteiten van het landschap 
en de kwaliteit van bebouwing. Op sommige plekken is het 's nachts nog echt donker. De 
toestand van het milieu is relatief gunstig. Het samenspel en de afwisseling tussen karak
teristieke en cultuurhistorisch waardevolle dorpen en steden en aantrekkelijke water
rijke landschappen zijn kenmerkend voor Fryslén. Er is een duidelijk contrast tussen 
bebouwd gebied en landelijk gebied. De ontwikkelingsgeschiedenis van de kernen is 
goed zichtbaar. Leeuwarden met z'n historische binnenstad biedt een voor Fryslén uniek 
stedelijk en cultureel klimaat. Ook in andere steden hebben zich sterke centrumfuncties 
ontwikkeld. 

In Fryslén is ruimte voor de verdere ontwikkeling van wonen, werken, recreëren, natuur 
en water. De ruimtelijke condities voor de landbouw zijn goed vanwege de goede land
bouwkundige structuur. Er is wel ruimte nodig voor verdere schaalvergroting. De infra
structuur is voldoende fijnmazig voor de ontsluiting van het platteland. Bij enkele plaat
sen zijn verkeerskundige knelpunten, maar daarbuiten zijn de wegen over het algemeen 
filevrij en dit vormt een belangrijk vestigingsvoordeel voor nieuwe bedrijvigheid! 

De ruimtelijk-economische structuur is de afgelopen jaren verbreed, vooral door zakelijke 
dienstverlening, de ICT-sector, het MKB, de toeristisch-recreatieve sector en de agrarisch 
verwante bedrijvigheid. Door de ligging van de kernen zijn voorzieningen redelijk over 
de provincie gespreid. Binnen de plaatselijke verhoudingen zijn diverse ruimtelijke ont
wikkelingen mogelijk. De natuurlijke en landschappelijke waarden zijn van nationale en 
internationale betekenis, de Waddenzee met de eilanden voorop. Dit is belangrijk voor 
recreatie en toerisme. Met name de watersport hoort bij Fryslan. Daarvoor zijn er veel 
voorzieningen en accommodaties. 

1 / 

1.2.2 Ondeelbaar Fryslan: 
wisselwerking stad en platteland 

In de loop van de tijd is door de toegenomen mobiliteit en nieuwe communicatiemiddelen een 
steeds sterkere verweving tussen steden en platteland ontstaan: stedelingen recreëren op het plat
teland, plattelandsbewoners maken gebruik van stedelijke voorzieningen en werken in de stad. 
Mensen zijn veel flexibeler geworden in hun woonplaatskeuze: het is mogelijk in de stad te 
werken en op meer dan fietsafstand van de stad, op het platteland te wonen De verstedelijking 
van het platteland is een feit, qua bebouwing, functies en ook in mentaal opzicht. 
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Ondanks deze verweving tussen steden en platteland wordt er nog steeds grote waarde gehecht 
aan onderscheid tussen de dynamiek en intensiteit van steden en de rust en de ruimte van het 
gebied eromheen. Het is onze inzet om die onderscheiden kwaliteiten te behouden en waar 
mogelijk te versterken. Stedelijke gebieden en het omliggende platteland hebben elkaar nodig, 
elk vanuit hun eigen kenmerken en kwaliteiten. Leefbare sterke steden temidden van een aan
trekkelijk vitaal platteland versterken elkaar wanneer ze elkaar aanvullen. Hiervoor zijn ruimte-
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hjke keuzes nodig. 

Wij zetten in op de concentratie van verstedelijking in de stedelijke bundelingsgebieden, zonder 
dat dit ten koste gaat van de vitaliteit van het omringende platteland. Met concentratie wordt 
de benodigde massa, schaal en draagvlak verkregen voor het goed benutten van stedelijke 
potenties. Dit is voor de leefbaarheid en vitaliteit van heel Fryslan van grote betekenis. Ook het 
platteland profiteert met concentratie van verstedelijking van een hoogwaardig voorzieningen
niveau en veelzijdige werkgelegenheid in de steden. Daarnaast voorkomt concentratie van ver
stedelijking dat het platteland te sterk verstedelijkt en de waardevolle open ruimte versnippert. 
Ook het bestaande kenmerkende contrast tussen bebouwd en onbebouwd gebied kan zo 
gehandhaafd blijven Tevens kan door concentratie de mobiliteit worden beheerst en wordt bij
gedragen aan een rendabel hoogwaardig openbaar vervoer. 

Met ons concentratiebeleid handhaven wij de inzet op de economische kernzones (A7-zone en 
Westergozone). Wij leggen wel meer accent op concentratie in de grotere kernen binnen de 
economische kernzones dan op concentratie van verstedelijking in de zones als geheel. Hiermee 
voorkomen wij corridorvorming binnen de zones zodat het landelijk gebied tussen de kernen 
in de zones bijdraagt aan landschappelijke geleding van de verstedelijking. 

Onze ruimtelijke visie is weergegeven op plankaart 1, ondersteund door verschillende thema
tische kaarten. De status van de kaarten is gekoppeld aan de status van de betreffende beleids
uitspraken die verwijzen naar kaartonderdelen. 

Sterke steden 
In stedelijke centra vinden veel interacties tussen verschillende functies plaats. Dit heeft ook 
zakelijke transacties tot gevolg. Bepaalde activiteiten die in steden een normaal onderdeel zijn 
van het economische verkeer vinden daarbuiten in mindere mate of soms niet plaats. Steden 
bieden een belangrijk milieu voor productie en dienstverlening. Het aantal arbeidsplaatsen per 
inwoner neemt aanzienlijk toe naarmate de omvang van kernen toeneemt In Fryslan hebben 
de grote stedelijke centra meer dan drie maal zo veel arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners als de 
meeste kleine kernen. 

Door de verstedelijking in en rond de stedelijke centra verder te ontwikkelen, versterken wij de 
economische structuur van Fryslên. De Zuiderzeelijn met de daaraan gekoppelde verstede-
lijkmgsimpulsen zal daaraan eveneens een bijdrage leveren: de extra dynamiek die hieruit op 
termijn voort vloeit willen WIJ met name faciliteren bij de toekomstige stationslocaties. De posi
tie van de halteplaatsen langs de Zuiderzeelijn wordt daarmee versterkt. 

Tabel II: Aantal arbeidsplaatsen naar schaalgrootte Friese kernen 

SCHAALGROOTTE ARBEIDSPLAATSEN PER ARBEIDSPLAATSEN 
KERNEN 1.000 INWONERS PER HA 

IN 2000 WOONWERKGEBIED 
IN 2000 

Kernen < 1 500 inwoners 

Kernen 1.500 - 5.000 inwoners 

Kernen 5.000 - 25.000 inwoners 

Kernen > 25 000 inwoners 

Leeuwarden 

Totaal 

195 

254 

399 

630 

695 

385 

9,0 

14,7 

28.4 

38,3 

14,8 

Voorontwerp Streekplan Fryslan 2006 'Om de kwali tei t fan de romte' 



om de kwaliteit tan de romte 

1. Het stedelijk netwerk Fryslan 
Stedelijke centra hebben als kwaliteit dat zij brandpunten van bedrijvigheid en werkgelegenheid 
zijn en over een hoog voorzieningenniveau beschikken, dat voor een groot gebied eromheen 
van betekenis is. Deze kwaliteiten hebben te maken met voldoende schaal, massa, dynamiek en 
bereikbaarheid van verschillende functies bij elkaar. Daarnaast zijn de cultuurhistorische beteke
nis van steden en de daaraan gekoppelde stedelijke uitstraling en recreatieve beleving van groot 
belang. 

Bij het benutten van stedelijke kwaliteiten en potenties is een evenwichtige spreiding van bedrij
vigheid, werkgelegenheid en bevolking belangrijk. Dit betekent dat wij bij het bepalen van de 
stedelijke structuur in Fryslan niet alleen kijken naar autonome trends en potenties, maar ook 
naar het historische nederzettingspatroon in Fryslan. Voor de selectie van de stedelijke centra is 
voorts van belang: het aantal inwoners, het aantal woningen en aard en schaal van bedrijvig
heid, de aanwezigheid van (stedelijke) voorzieningen op het gebied van detailhandel, (medische) 
zorg, (voortgezet en hoger) onderwijs en cultuur, de ligging aan (inter)nationale hoofdinfra
structuur en tenslotte de stedelijke uitstraling. 

Op grond van het bovenstaande kiezen wij voor zes stedelijke centra, die gezamenlijk het ste
delijk netwerk Fryslan vormen. Het gaat allereerst om de provinciehoofdstad Leeuwarden en 
vervolgens om de centra Drachten, Heerenveen, Sneek, Harlingen en tenslotte de regiostad 
Dokkum. 

Met het begrip "netwerk" geven wij aan dat deze stedelijke centra met verschillende intensiteit 
onderling verbonden zijn en in hun onderlinge samenhang ook belangrijke relaties hebben met 
stedelijke gebieden buiten Fryslan. Belangrijke verbanden zijn er met het stedelijk netwerk 
Groningen-Assen, de as Lelystad-Almere-Randstad, de regio Meppel-Zwolle en met kernen in 
de kop van Noord-Holland. 

Wij typeren de zes stedelijke centra als volgt: 

• De provinciehoofdstad Leeuwarden voorop. 
Leeuwarden is de historische en culturele hoofdstad van Fryslan met de bijbehorende hoofd
stedelijke functies. Leeuwarden heeft samen met het nationaal stedelijk netwerk Groningen-
Assen een centrale positie in Noord-Nederland. Het Rijk behandelt Leeuwarden, als tweede 
hoofdstad van Noord-Nederland, financieel-economisch en ruimtelijk-instrumenteel op ge
lijke voet met Groningen en Assen. Leeuwarden heeft een centrale ligging en een typisch 
stedelijke uitstraling, met gevarieerde woonmilieus, een uitgebreid en aantrekkelijk winkel
gebied in een historisch centrum, diverse soorten bedrijvigheid en allerlei (hoog)stedelijke 
voorzieningen die voor heel Fryslan van betekenis zijn. Het is eveneens dé banenmotor van 
Fryslan: 25% van de totale Friese werkgelegenheid is in Leeuwarden geconcentreerd. 
Daarnaast is Leeuwarden het belangrijkste Friese centrum van dienstverlening, (medische) 
zorg en onderwijs. Wij kiezen op tal van terreinen onvoorwaardelijk voor een versterking 
van de positie van Leeuwarden als hoofdstad van onze provincie, met accenten op een 
kwantitatief en kwalitatief voldoende aanbod van woningen en op een verbetering van de 
bereikbaarheid. Wij hebben dit instrumenteel kracht bijgezet met het Stadsconvenant dat 
we met de gemeente Leeuwarden hebben afgesloten. Een sterk Leeuwarden is van belang 
voor de hele provincie. 

• De stedelijke centra Drachten, Heerenveen, Sneek en Harlingen. 
Drachten, Heerenveen en Sneek zijn de stedelijke centra in de A7-zone. Deze steden zijn de 
belangrijkste groeikernen in het zuiden van Fryslan met een goede ontsluiting en op relatief 
korte afstand van economische centra buiten Fryslan. De ruimtedruk van wonen, werken en 
voorzieningen is er relatief hoog Wij zetten in op het verder benutten van de potenties van 
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deze stedelijke centra voor wonen, bedrijvigheid en dienstverlening. Naast Leeuwarden is 
Harlingen stedelijk centrum in de Westergozone. Harhngen is strategisch gelegen aan zee
ën binnenwater, de spoorlijn Harlingen - Leeuwarden en aan de weg (A31), in combinatie 
met de historische uitstraling van havenstad. Harlingen is de enige zeehaven in Fryslan. Wij 
willen de potenties en kwaliteiten daarvan benutten. Harlingen en het nabijgelegen Franeker 
vullen elkaar in meerdere opzichten aan. Drachten, Heerenveen, Sneek en Harlingen komen 
- naar verwachting - vanwege de in regionaal verband opgestelde regiovisies (respectievelijk 
de Structuurschets A7 en de Regiovisie Stadsregio Leeuwarden - Westergozone) in aanmer
king voor njkssteun op grond van de Nota Ruimte. 

De regiostad Dokkum. 
WIJ selecteren Dokkum als regiostad, gelet op de schaal en massa van de kern zelf en de ste
delijke verzorgingsfuncties (zorg en onderwijs), alsmede de recreatieve en culturele functies 
voor heel Noordoost Fryslan. Het accent ligt bij de regiostad op het verder benutten van 
interne stedelijke dynamiek. Vanwege de centrale positie in de regio is een betere wegaan
sluiting van Dokkum op de A7 van belang voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van 
heel Noordoost Fryslan. Onze inzet voor verbetering van de wegverbinding Dokkum-
Burgum-Nijega (Centrale As) is hierop gericht. 

Tabel III: Werkgelegenheidsontwikkeling na.ir kerncnstruduur 
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UNTWIKRELING 1994-2004 VERDELING IN 

2004 

Stedelijke centra absoluut procentueel 

Leeuwarden 8840 20% 24% 

Drachten 5492 36% 10% 

Heerenveen 4209 37% 7% 

Sneek 3161 30% 6% 

Harlingen 449 10% 2% 

Dokkum 651 14% 2% 

Totaal 22802 25% 52% 

Regionale centra Totaal 6916 20% 19% 

Plattelandskernen Totaal 10369 20% 29% 

Totaal 40087 22% 100% 

Met onze inzet op deze zes stedelijke centra dragen wij bij aan een evenwichtige ontwikkeling 
van zowel Noord als Zuid Fryslan. De ontwikkeling van een stedelijk centrum past bij de schaal 
en functie ervan. Daarbij vinden wij het gewenst dat de stedelijke centra elkaar onderling aan
vullen door enerzijds een goede afstemming van functies en anderzijds een goede profilering 
waarmee de centra zich van elkaar op hun specifieke kwaliteiten kunnen onderscheiden Vooral 
de provinciehoofdstad Leeuwarden heeft een specifieke taakstelling. Daarnaast is er een onder
scheid tussen de drie grote stedelijke centra Drachten, Heerenveen, Sneek, het kleinere stede
lijke centrum Harlingen en de regiostad Dokkum. De ontwikkeling van Harlingen wordt in 
samenhang met het nabijgelegen Franeker bekeken. Bij de verdere ontwikkeling van 
Heerenveen vindt afstemming plaats met het nabijgelegen Joure. 
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De stedelijke centra hebben door hun ligging aan (toekomstige) belangrijke verbindingen (weg. 
water en spoor) een functie voor de vestiging en ontwikkeling van (inter)-nationaal georiën
teerde bedrijvigheid en zakelijke dienstverlening die voor heel Fryslan van betekenis zijn. Door 
deze infrastructuur vormen zij het stedelijk netwerk Fryslan die de provincie met andere eco
nomische zwaartepunten buiten Fryslan verbinden, en Fryslan daarbinnen positioneren. De 
beoogde verstedelijking rond de nieuwe halteplaatsen van de Zuiderzeelijn zal deze stedelijke 
structuur op termijn versterken, waarbij de afspraak essentieel is dat in Leeuwarden naast station 
Leeuwarden Centraal ook de voorstadhalte Werpsterhoek wordt ontwikkeld. 

2. Invulling en benutting stedelijke structuur 
De stedelijke centra dienen aantrekkelijk te zijn voor alle groepen van de samenleving, niet 
alleen om er te werken maar ook om er te wonen. We streven naar levendige en tevens veilige 
binnensteden. We zetten in op goed en betaalbaar wonen voor iedereen, zowel in bestaand 
bebouwd gebied als in uitleglocaties aansluitend op de stedelijke centra. Dit vraagt om geva
rieerd bouwen, en om revitalisering en het op peil houden van bestaande bebouwing en voor
zieningen. Bij herstructurering wordt ingezet op een efficiënt gebruik van het bestaande 
bebouwde gebied. Op een beperkte schaal en aanvullend op het woningaanbod van de stede
lijke centra, zien WIJ mogelijkheden om de vraag naar dorps en landelijk wonen in de bun-
delingsgebieden rond de stedelijke centra op te vangen. Daaronder zijn ook vormen van land-
goedwonen begrepen. 

Naast ruimte voor wonen dient in de stedelijke centra voldoende ruimte beschikbaar te zijn voor 
onder meer bedrijvigheid, dienstverlening, culturele, commerciële en openbare voorzieningen, 
gezondheidszorg en onderwijs. Wij bieden bij de stedelijke centra voldoende ruimtelijke moge
lijkheden voor allerhande bedrijfsvestigingen die hier van een hoogwaardig vestigingsmilieu met 
agglomeratievoordelen kunnen profiteren. Vooral vormen van (zakelijke) dienstverlening kun
nen de stedelijkheid verhogen. Parool hiervoor is: "een goede plek voor elk bedrijf", wat ook 
inhoudt dat er verschillen in profielen en thema's tussen de stedelijke centra zijn. Om voorbe
reid te zijn op de toekomst vinden wij strategisch voorraadbeheer van bedrijventerreinen voor 
de stedelijke centra van groot belang. 

3. Voorkeursrkhtingen voor verstedelijking in de bundelingsgebieden 
Het streekplan biedt voor de stedelijke centra ontwikkelmgsruimte om de opgaven voor wonen, 
werken en voorzieningen te kunnen realiseren. Ongebreidelde groei vinden wij echter onge
wenst. Allereerst zal naar de ruimtelijke mogelijkheden en kwaliteiten van het bestaande 
bebouwde gebied dienen te worden gekeken. Vervolgens moeten benodigde stedelijke uitbrei
dingen ook ruimtelijke kwaliteit toevoegen en nieuwe functies met elkaar combineren, zodat 
efficiënt ruimtegebruik wordt bevorderd en een aantrekkelijke overgang tussen steden en plat
teland tot stand komt. 

Bij de overgang van stad naar platteland zijn bovenlokale belangen aan de orde. Wij onder
steunen gemeenten bij het maken van keuzes voor nieuwe stedelijke uitbreidingen door mee te 
denken over hoe ruimtelijke en ook juridische kwaliteit aan gemeentelijke plannen toe te voegen 
is. Voor het voorontwerp streekplan hebben wij in hoofdstuk 3 globaal de voorkeursrichtingen 
voor nieuwe stedelijke uitbreidingen bij de stedelijke en regionale centra aangegeven. In nauw 
overleg met gemeenten werken wij het beleid voor de bundelingsgebieden Leeuwarden, Sneek, 
Drachten, Heerenveen, Harlingen en Dokkum en de regionale centra in de aanloop naar het 
ontwerp streekplan nader uit, waarbij de vastgestelde (intergemeentelijke) structuurvisies en 
structuurplannen vertrekpunt zijn. In het bundelingsbeleid in het uiteindelijke streekplan gaat 
het naast de stedelijke uitbreidingen ook om een bredere stadsrandvisie, met indicaties voor 
dorpsuitbreidingen en suggesties voor de invulling van het landelijk gebied. 
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Bij de verdere uitwerking van ons bundelingsbeleid in het uiteindelijke streekplan bepalen de 
wettelijk vastgelegde gebieden ter bescherming van waardevolle natuur, landschap en cultuur
historische objecten de randvoorwaarden. Alleen onder zeer specifieke voorwaarden zijn binnen 
de wettelijk beschermde gebieden ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Buiten de wettelijk 
beschermde gebieden zijn in de bundelingsgebieden ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk mits 
ruimtelijke kwaliteit wordt toegevoegd en mits aantoonbaar rekening gehouden wordt met 
(niet wettelijk verankerde) landschappelijke, cultuurhistorische en landbouwkundige waarden. 
WIJ doelen hierbij vooral op de belangrijkste structuurbepalende objecten, structuren en lijnen 
uit de cultuurhistorische kaart (CHK), de kernkwaliteiten per landschapstype, overige opvallen
de landschappelijke kenmerken en landbouwkwaliteiten en op de kansen en risico's die samen
hangen met water. 

temidden van een vitaal platteland 
De economische, landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het platte
land met zijn vele kernen, hebben een belangrijke functie voor de bewoners van het platteland. 
Zij vervullen daarnaast ook een rol voor de recreatieve beleving en ontspanning van de bewo
ners van stedelijke gebieden De kenmerkende sociaal-economische dragers - landbouw, recreatie 
en kleinschalige bedrijvigheid (MKB) - passen daar bij en zorgen voor vitaliteit. 

Het platteland is in onze visie niet alleen een rustiek, landelijk ogend gebied. Hoewel de dyna
miek er lager ligt dan in stedelijk gebied, is het ook de woon- en leefruimte van ongeveer zestig 
procent van de Friese bevolking. Mensen moeten er daarom werk en voorzieningen kunnen 
vind-en die passen bij de aard en schaal van het gebied. Het platteland is vitaal en is in vergelijking 
met de stedelijke centra relatief welvarend. De vitaliteit moet niet onder druk komen te staan 
door het verminderen van het aantal agrarische bedrijven en het verdwijnen van (commerciële) 
voorzieningen 

22 Daarom zien wij het als uitdaging een duurzaam sociaal-economisch ontwikkelingsperspectief 
voor het platteland te vinden met behoud en versterking van de bestaande kwaliteiten van het 
gebied. Dit veronderstelt een vitale, duurzame landbouw en ruimte voor ondernemerschap in een 
gebied met grote ruimtelijke kwaliteit. Het platteland moet zich kunnen blijven ontwikkelen 
binnen deze kwaliteiten en binnen de plaatselijke verhoudingen. 

Ook ontmoetingscentra zijn belangrijk voor de sociale samenhang in kleine kernen. Wanneer 
deze centra worden verbreed met kleinschalige basisvoorzieningen kunnen ze een spilfunctie 
voor de leefbaarheid op het lokale niveau gaan vormen en tevens de combinatie van arbeid- en 
zorgtaken vergemakkelijken. Ons beleid voor dorpshuizen en multifunctionele centra sluit hierop 
aan. Daarnaast is de ontsluiting van kleine kernen aandachtspunt voor beleid. 

1. Regionale centra 
Voor een vitaal en leefbaar platteland zetten wij in op een sterke positie van de kernen die een 
duidelijke regionale verzorgingsfunctie hebben. Deze zogenaamde regionale centra vormen 
essentiële schakels tussen de vele kleine kernen in hun omgeving en de stedelijke centra. Het 
zijn belangrijke dragers van voorzieningen, bovenlokale bedrijvigheid en werkgelegenheid en 
van dienstverlening op het platteland. Een bijbehorende regionale woonfunctie ondersteunt 
deze dragers Regionale centra vormen gezamenlijk de regionale verzorgingsstructuur van het 
platteland, dat wil zeggen van het gebied buiten de directe invloedsfeer van de stedelijke centra. 

Met het versterken van regionale centra hebben we een antwoord op het grotendeels autonome 
proces van schaalvergroting waardoor steeds meer, vooral commerciële voorzieningen uit de 
kleine kernen op het platteland verdwijnen. Gebleken is dat een sterke positie van de regionale 
centra op het gebied van wonen, werken en voorzieningen, bijdraagt aan het draagvlak om 
voorzieningen en de werkgelegenheid op dit niveau vast te kunnen houden 

Voorontwerp Streekplan Fryslan 2006 'Om de kwali tei t fan de romte' 



om de kwaliteit fan de romte 

P L A N 

BIJ de selectie van regionale centra is gekeken naar de volgende factoren: 
• Schaal en omvang van de kern; 
• Omvang, aard en oriëntatie van de winkelvoorzieningen en van dienstverlenende functie 

zoals banken, waarbij de (winkel)voorzieningen vooral een regionale functie hebben; 
• De werkgelegenheidsfunctie (aantal arbeidsplaatsen) voor de regio; 
• De aanwezigheid en capaciteit van voortgezet onderwijs, met eveneens een regionale functie; 
• De aanwezigheid en capaciteit van (medische) zorgvoorzieningen en recreatieve voorziening

en met een bovenlokaal karakter; 
• De ruimtelijke spreiding over de provincie met een bijbehorende goede bereikbaarheid -

zowel met auto, fiets als openbaar vervoer - vanuit meerdere richtingen. 

Wij hebben geconstateerd dat de regionale centra uit het Streekplan 1994 nog steeds een 
belangrijke functie voor de regio vervullen. In een herijkingsanalyse hebben wij de functie en 
ligging van kernen in hun regionale omgeving en ten opzichte van elkaar in ogenschouw 
genomen. Vrijwel alle inwoners van Fryslan blijken binnen de verzorgingssfeer van 7V2 tot 
10 km van een regionaal of stedelijk centrum te wonen. Er zijn daarom, ook gelet op de 
gewenste continuïteit van provinciaal en gemeentelijk beleid, geen redenen om veranderingen 
aan te brengen in de huidige regionale centra. 

De volgende regionale centra zijn (opnieuw) geselecteerd: Balk, Bolsward, Buitenpost, Burgum, 
Franeker, Gorredijk, Grou, Joure, Kollum, Lemmer, Makkum, Oosterwolde, St Annaparochie, 
Surhuisterveen, Wolvega en Workum. 

Op het regionale schaalniveau zetten we voor de regionale centra in op bundeling en concen
tratie van wonen en werken en een robuust draagvlak voor voorzieningen door: 
• een goede ruimtelijke positionering en situering van regionaal georiënteerde voorzieningen. 

Behoud en versterking van een attractief en bereikbaar kernwinkelgebied is belangrijk; 
• behoud en verdere ontwikkeling van aantrekkelijke woonmilieus voor opvang van de 

woningbehoefte in de regio. Uitgegaan wordt van een meer dan evenredige woningtoename 
in de regionale centra; 

• het op kwaliteit houden van bestaande bedrijventerreinen en het op voorraad aanleggen 
van nieuwe, goed bereikbare bedrijventerreinen, zodat een wervend vestigingsmilieu voor 
(boven)lokale en regionale bedrijven aanwezig is. 
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Tussen de regionale centra bestaan aanzienlijke verschillen wat betreft aard, schaal en potenties. 
Wij vinden dat er voldoende ruimte moet zijn voor gemeentelijk maatwerk per kern, zodat de 
verschillende regionale potenties kunnen worden benut. 

2. Bedrijfsconcentratiekemen 
Aanvullend op de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling in de stedelijke en regionale centra, 
wijzen wij voor de vastelandgemeenten die niet over een regionaal of stedelijk centrum beschik
ken één bedrijfsconcentratiekern aan waar beperkte voorraadvorming van bedrijventerrein 
mogelijk is. Het gaat om de kernen Dronrijp, Heeg, Marrum, Stiens, Veenwouden en Winsum. 

ii«s 

Met het aanwijzen van bedrijfsconcentratiekemen investeren wij tegelijkertijd in het economisch 
vitaal houden van het platteland als in het instandhouden van landschappelijke kwaliteiten. 
Bedrijfsconcentratiekemen hebben een functie voor de opvang van lokale bedrijven van enige 
schaal en omvang waarvoor de stap naar een regionaal centrum te groot is. Daarnaast kunnen 
ze tegemoet komen aan de behoefte van clustering van bedrijven die aan de landbouw gelieerd 
zijn, zoals landbouwmechanisatiebedrijven, en - waar van toepassing - van watersportgebonden 
bedrijven. 
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3. Overige kernen 
Voor de kleine kernen staan wij een terughoudend woningbouwbeleid voor. Woningbouw op 
het platteland is primair gericht op de plaatselijke woningbehoefte, dat wil zeggen op de reële 
woningvraag die voortkomt uit het gebied zelf. De verdeling van de beschikbare woningbouw
ruimte op het platteland is primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Wel leggen WIJ een 
accent op locaties die goed met het openbaar vervoer ontsloten zijn. Als de woningtypen en de 
bouwstromen goed worden afgestemd op deze plaatselijke behoefte, kan de woningbouw naar 
onze mening samengaan met de schaal en ruimtelijke karakteristiek van bestaande dorpen 
Nieuwe solitaire nederzettingen zijn niet nodig. 

Ruimte voor ontwikkeling voor lokale bedrijven in kleine kernen draagt bij aan de levendigheid 
en de economische vitaliteit op het lokale schaalniveau. Deze ruimte bieden WIJ, primair binnen 
bestaand bebouwd gebied en secundair voor nieuwe locaties aan de rand van de kern. Hierbij 
streven wij meer dan voorheen naar verhoging van de ruimtelijke kwaliteit en de beleving daar
van, waarbij maatwerk als begrip centraal staat. 

4. Kwaliteitsarrangementen 
WIJ geven de vitaliteit van het platteland een extra impuls. Dit door nieuwe vormen van wonen, 
werken, recreëren en verzorging pro-actief te combineren met het behoud van waardevolle 
gebouwen, de afbraak van beeldverstorende bebouwing, het afronden en opknappen van 
onsamenhangende bebouwing en met nieuwe landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten. Wij 
zoeken naar "kwaliteitsarrangementen" in het landelijk gebied waar deze koppeling in zit. 
Kwahteitsarrangementen geven ruimte voor nieuwe sociaal-economische dragers en kunnen 
verpaupering van vrijkomende (agrarische) bebouwing ombuigen. Vooral het hergebruik van 
vrijkomende boerderijen willen wij krachtig bevorderen. 

met z'n aantrekkelijke groene en blauwe ruimten 
24 Het landschap met daarbinnen de vele karakteristieke steden en dorpen en de kenmerkende 

functies landbouw, natuur, water en recreatie vormt het kapitaal van Fryslên Wij voelen ons 
betrokken bij en zijn mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van het hele landelijk gebied. 
Via het financieringskader van het nieuwe Investeringsbudget Landelijk Gebied zetten wij 
erop in om beschikbare middelen te verdelen over heel Fryslên. 

De groene en blauwe ruimten in het landelijk gebied beschouwen wij als het hart van Fryslan 
Zonder dit hart kan er geen kloppend Fryslên bestaan! Wij vinden het noodzakelijk om de 
groene en blauwe ruimten te reserveren voor functies die hiermee een directe relatie hebben. 
Als één van de grondgebruikers zich deels terugtrekt verdient het de voorkeur dat de andere 
landelijke functies de leeggevallen ruimte opvullen. Door versterkt in te zetten op concentratie 
van verstedelijking kunnen wij de druk op het landelijk gebied beheersen. Dat is voor alle gebrui
kers van de groene en blauwe ruimten van belang, niet in de laatste plaats voor de landbouw. 

Het is duidelijk dat de verschillende gebruikers van het landelijk gebied elkaar nodig hebben. 
De landbouw kan niet zonder een goede waterhuishouding, terwijl sommige vormen van 
natuur niet zonder de landbouw kunnen. Ook natuur is afhankelijk van de waterkwantiteit en 
-kwaliteit. Daarnaast zorgt de natuur voor de aantrekkelijkheid van gebieden waarvan de recre
atie weer afhankelijk is. De recreatie op haar beurt brengt middelen in voor onderhoud van 
natuur en landschap. Ondanks deze symbiose is er soms toch sprake van belangenconflicten 
tussen de verschillende gebruikers van de groene en blauwe ruimten. Wij verkleinen deze span
ningen door een goede samenwerking tussen de verschillende gebruikers te stimuleren. 

Wij zetten daarom multifunctionaliteit in als een belangrijke ruimtelijke oplossingsrichting voor 
de groene en blauwe ruimten van het platteland. Dit betekent onder meer dat wij in bepaalde 
gebieden een sterke landbouwfunctie koppelen aan de functies recreatie, water en natuur. 
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Multifunctionaliteit is echter niet overal in dezelfde mate toepasbaar. Specifieke landbouwfunc-
ties zoals glastuinbouw, verdragen zich soms moeilijk met andere functies. Ook zijn er gebieden 
waar bestaande kernkwaliteiten zo belangrijk zijn dat functiescheiding voorrang heeft boven 
functieverweving. Dit is bijvoorbeeld het geval in natuurgebieden met zeer kwetsbare waarden. 
Dit betekent dat er verschillende oplossingsrichtingen voor verschillende gebieden gedefinieerd 
moeten worden. 

1. Landbouw 
Fryslan heeft een belangrijke landbouwfunctie en zal deze wat ons betreft zeker behouden. 
Naar verwachting zal de schaalvergroting in de landbouw verder doorzetten. Buiten de EHS en 
bestaande natuurgebieden bieden wij voldoende ruimte voor die schaalvergroting, waarbij 
we tegelijkertijd recht doen aan de identiteit van het betreffende landschapstype. Daarmee 
onderkennen we dat de landbouw naast een economische productiefunctie ook een belangrijke 
functie heeft voor het beheer van het kenmerkende agrarische cultuurlandschap 

De landbouw zal zich naast schaalvergroting via groene en blauwe diensten richten op andere 
activiteiten als recreatie, waterberging en natuurbeheer. Naast de ruimte voor schaalvergroting 
bieden we daarom ook ruimte voor verbreding en verdieping van de landbouw. In voorkomende 
gevallen zal de landbouw dan gecombineerd worden met nevengeschikte functies, afgestemd 
op de in het gebied bestaande kwaliteiten. 

2. Natuur 
Het merendeel van de natuurgebieden heeft een multifunctioneel karakter. Bij de meest waarde
volle en kwetsbare natuurgebieden ligt het accent meer op de hoofdfunctie natuur. Wij gaan 
verder met de realisering van het netwerk van samenhangende natuurgebieden, de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Natuurwaarden buiten de EHS, zoals houtwallen en elzensingels maar 
ook weidevogel- en ganzengebieden, zullen we met specifiek beleid actief ondersteunen. 

3. Water 
Het landelijk gebied heeft een belangrijke functie voor de opvang, berging en afvoer van water. 
Ook de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Fryslan is in sterke mate afhankelijk van 
een zorgvuldig gebruik van de groene en blauwe ruimten. Door de klimaatverandering - met als 
gevolg zeespiegelstijging, toename van neerslagintensiteit en toenemende kans op lange droog
teperioden -, zal het belang van deze functies in de toekomst alleen maar toenemen. Wij zien 
in dit verband goede mogelijkheden om vormen van waterberging, waterconservering, en 
waterzuivering te combineren met andere functies. Hierbij staat voorop dat het oorspronkelijke 
primaire gebruik gehandhaafd kan worden en juist kan worden verrijkt met een toevoeging van 
nieuwe waterfuncties. 
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4. Recreatie 
Het imago van Fryslan wordt in sterke mate bepaald door de (cultuur)toenstische en recreatieve 
mogelijkheden die de provincie te bieden heeft. De te koesteren kernkwaliteiten van Fryslan staan 
daar borg voor. De toeristische sector is een belangrijke bron van werkgelegenheid en is daar
mee een belangrijke sociaal-economische factor die tevens bijdraagt aan de instandhouding van 
het voorzieningenniveau in dorpen. 

WIJ bieden daarom zowel ruimte voor kwaliteitsverbetering met inbegrip van de daarvoor beno
digde uitbreiding van bestaande recreatieve voorzieningen, als voor het ontwikkelen van nieuwe 
initiatieven. Voorwaarde hiervoor is wel dat deze verantwoord in de landschappelijke en natuurlijke 
omgeving kunnen worden ingepast. Ook zetten wij cultuurhistorische waarden actiever in om 
de recreatie een impuls te geven. 
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1.3 STURING: Lokaal wat kan, provinciaal wat 
moet 

Onze provinciale sturing is selectief en verschilt per thema. Afhankelijk van het onderwerp 
hebben gemeenten en anderen de ruimte om zelf verantwoordelijkheid te nemen en waar te 
maken. Een goed samenspel tussen gemeenten, Wetterskip, maatschappelijke organisaties, 
marktpartijen en burgers is nodig om ruimtelijke doelen op het provinciale niveau te kunnen 
verwezenlijken. We volgen het motto van de Nota Ruimte, "decentraal wat kan, centraal wat 
moet* door deze te vertalen naar de provinciale situatie: "lokaal wat kan, provinciaal wat 
moet". 
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Ruimtelijke ontwikkeling is immers vrijwel nooit gebonden aan één actor of verantwoordelijke: 
we zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor datgene wat we als geheel als "mooi" of "lelijk", 
"logisch" of "uitdagend" bestempelen. Uiteindelijk bepalen we gezamenlijk hoe FrysISn er in 
de toekomst uit komt te zien. Wij brengen dit ontwikkelingsgericht tot stand in een gezamen
lijke zoektocht, waarbij het eindresultaat niet vooraf vaststaat. WIJ zullen daarbij vooral sturen 
op bundeling en concentratie van wonen en werken in de stedelijke bundelingsgebieden, het 
verantwoord planologische ruimte bieden voor een vitaal platteland en op een verhoging van 
de ruimtelijke kwaliteit. Naast onze ontwikkelingsgerichte rol blijven wij ook een coördinerende 
en toetsende rol houden. Bij dit samenspel vullen de partners elkaar, waarbij een ieder zich 
bewust is van de verschillende verantwoordelijkheden. 

Dit streekplan heeft een ontwikkelingsgericht karakter waarin een duidelijke koppeling met 
beleidsuitvoering is gelegd. "It is mei sizzen net te dwaan." Daar hoort voor ons een concreet 
uitvoeringsprogramma bij. Dit streekplan is uitnodigend en flexibel met ruimte voor lokaal 
maatwerk, waaraan ook andere partijen actief invulling gaan geven. De provincie is één van de 
partijen die samen met andere overheden en organisaties tot een gezamenlijke aanpak wil 
komen. Met deze inzet geven wij invulling aan het motto uit ons Bestuursakkoord 2003 - 2007, 
"investeren in kwaliteit". 

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

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

• Gezamenlijk proces: Betrokken partijen maken gezamenlijk een start en gaan door tot 
het eindresultaat is bereikt. 

• Complementaire partijen: ledere partij doet waar hij/zij goed in is. 
• Streven naar kwaliteit: De aanpak rust erop dat alle betrokken partijen handelen van

uit een gedeelde ruimtelijke visie op de kwaliteitsverbetering van het gebied. 
• Financiering en uitvoering (deel)projecten: Het gaat om een reeks samenhangende deel

projecten, waardoor winstgevende en verlieslatende deelprojecten met elkaar in even
wicht worden gebracht. 

En toelatingsplanologie dan? 
Er bestaat geen tegenstelling tussen toelatingsplanologie en ontwikkelingsplanologie. 
Beide zijn nodig, het één kan niet zonder het ander. Toelatingsplanologie is nodig om 
gebieden met belangrijke natuurlijke en landschappelijke waarden in stand te houden. Het 
is ook nodig om te voorkomen dat op teveel plaatsen nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn, 
met verspilling van ruimte als gevolg. Toelatingsplanologie is dus nodig om ontwikke
lingsgericht bezig te kunnen zijn.  
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Rol provincie 
WIJ houden ons pro-actief bezig met gemeentegrensoverschrijdende onderwerpen en stellen 
ons daarbuiten terughoudend en selectief op. Wij zetten meer dan voorheen in op onze agen
derende, meedenkende, mee-ontwikkelende, stimulerende en participerende rol. Om deze rol
len waar te kunnen maken mag van ons verwacht worden dat we extra mens- en proceskracht 
en zo nodig middelen ter beschikking stellen. Daarnaast geven wij invulling aan onze coördine
rende en toetsende rol In ons planologisch toezicht kennen we een grote betekenis toe aan de 
als essentieel en richtinggevend aangegeven beleidsuitspraken in dit streekplan. Als koersbepaler 
en opdrachtgever in de uitvoering onderhouden WIJ contacten met meerdere partijen en belang
hebbenden. Op deze wijze kunnen wij onze inzet op een ondeelbaar Fryslan met ruimtelijke 
kwaliteit bij een ieder onder de aandacht brengen. 

Wij hebben aan het eind van dit hoofdstuk een samenvattend schematisch overzicht opgeno
men waarin per beleidsthema staat aangegeven wat wij met dit streekplan willen bereiken en 
wie daarin welke rol vervult. In de derde kolom staat onze eigen rol weergegeven, overeen
komstig de belangrijkste 'essentiële en richtinggevende uitspraken' uit hoofdstuk 2. De vierde 
kolom geeft de rol van gemeenten en anderen weer, op basis van 'indicatieve uitspraken' uit 
hoofdstuk 2 In de volgende paragraaf worden deze termen toegelicht. 

Rol gemeenten 
De gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn op lokaal niveau de belangrijk
ste actoren. Zij zijn de beheerders van het gemeentelijk grondgebied, verstrekken opdrachten 
aan en werken samen met advies- en ingenieursbureaus, maken verschillende ruimtelijk rele
vante plannen en hebben een belangrijke rol bij vergunningverlening en handhaving. 
Gemeenten zijn bovendien het loket, het aanspreekpunt voor corporaties, projectontwikkelaars, 
burgers en belangengroepenngen en bepalen daarmee ook de intensiteit van de communicatie 
en de interactie bij planvorming. 

Voor een slagvaardige ruimtelijke ontwikkeling geven gemeenten zelf invulling aan lokaal ruim
telijk beleid. Zij hebben daarbij ruimte voor eigen creatieve oplossingen en kunnen zo inspelen 
op specifieke problemen en uitdagingen. Wij verwachten dat gemeentelijke overheden deze 
ruimte nemen op basis van een visie op het eigen plangebied, waarin helder wordt gemaakt hoe 
gewerkt wordt aan de verhoging van ruimtelijke kwaliteit. 

Rol maatschappelijke organisaties en burgers 
Hoewel het ruimtelijk ordeningsbeleid formeel in handen is bij de overheid, komt de ontwikke
ling van een bepaald gebied altijd tot stand via samenwerking met betrokkenen en belang 
hebbenden. Boeren, burgers, buitenlui, belangengroeperingen en bedrijven zijn met recht trots 
op en betrokken bij hun eigen omgeving. Hun initiatieven zijn een belangrijk middel tot behoud 
en ontwikkeling van de eigen identiteit, zowel binnen de eigen gelederen als bij de diverse 
overheden. Vele dorpen maken eigen dorpsvisies. Naast het inbrengen van kennis en kunde bij 
planvorming, verwachten WIJ dat deze partijen bewust handelen en verantwoordelijkheid nemen 
om de ruimtelijke kwaliteit van de eigen omgeving te verhogen. Wij stimuleren hen daarbij. 
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1.4 UITVOERING EN DOORWERKING 

Uitvoeringsprogramma 
Het ontwikkelingsgerichte karakter van het streekplan komt onder meer tot uiting in het 
uitvoeringsprogramma dat tweejaarlijks wordt opgesteld en door Provinciale Staten wordt 
vastgesteld. Hierin worden alle ruimtelijke ontwikkelingsprojecten opgenomen. 
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BIJ deze ontwikkelingsprojecten zullen wij aangeven wat het beoogde doel en eindresultaat zijn, 
wat de ruimtelijke relevantie op het provinciale schaalniveau is, wat het provinciale belang is, 
binnen welke kaders de provincie zal participeren, wie naast de provincie de andere betrokke
nen zijn om het project te doen slagen, welke rol deze betrokkenen vervullen, welke financiële 
middelen met het project gemoeid zijn en wat de looptijd van het project is. 

Het uitvoeringsprogramma zal gevoegd worden bij het ontwerp streekplan. Als eerste proeve 
van een uitvoeringsprogramma hebben wij in het voorontwerp streekplan aan het eind van elk 
thematisch hoofdstuk een paragraaf "Doorwerking ruimtelijk beleid" opgenomen waarin een 
eerste overzicht van door onszelf uit te voeren acties en gewenste acties van derden is opgeno
men. In overleg met betrokkenen wordt dit nog niet volledige overzicht nader ingevuld en 
gespecificeerd. 

SAMENHANG MET ANDER OMGEVINGSBELEID 

Relatie met ander Fries omgevingsbeleid 
Het streekplan is afgestemd op ander Fries omgevingsbeleid, inclusief ruimtelijk relevant 
sectorbeleid. De meest relevante beleidsplannen zijn het Provinciaal Verkeer- en 
Vervoerplan, het Provinciaal Milieubeleidsplan, het Waterhuishoudingsplan, het Sociaal 
Beleidskader en het Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied. 

De bovengemeentelijke regiovisies, met name de Structuurschets A7-zone, de Regiovisie 
Stadsregio Leeuwarden - Westergozone en de door vier gemeenten opgestelde regio
visie voor Noordoost-Fryslan, zijn belangrijke bouwstenen voor dit streekplan. 

Relatie met SNN 
Voor de periode 2007-2013 is in noordelijk verband een Strategische Agenda met als hoofd
doelstelling duurzame economische groei met behoud van ruimtelijke kwaliteit opge
steld. De Strategische Agenda en het streekplan zijn op elkaar afgestemd. 

Relatie met Masterplan Zuiderzeelijn 
Bij de voorbereidingen voor de aanleg van de Zuiderzeelijn wordt een Masterplan opge
steld. In het Masterplan Zuiderzeelijn gaat het om ontwikkelingsperspectieven voor 
Noord-Nederland en Flevoland tot 2040, waarvoor de Zuiderzeelijn een instrument kan 
zijn. De aanleg van de Zuiderzeelijn zal op verschillende schaalniveaus doorwerken. Er 
zijn effecten te verwachten, zowel op het niveau van de positie van Noord-Nederland als 
Europese regio als op het niveau van ontwikkelingsmogelijkheden rond de halteplaatsen. 

Met het Masterplan wordt voortgebouwd op vigerend beleid. De komst van de Zuider
zeelijn betekent een versnelling van een ingezette ontwikkelingsrichting en leidt tot ver
groting van de externe dynamiek van Noord-Nederland inclusief Fryslèn. Het Masterplan 
krijgt de status van ontwikkelingsvisie met zelfbindende werking en gaat vergezeld van 
een uitvoeringsconvenant. Gemeenteraden en Provinciale Staten in de betrokken pro
vincies stellen het Masterplan vast, waarna conform de nieuwe WRO vertaling plaatsvindt 
in verschillende structuurvisies. Afstemming met het Streekplan Fryslan 2006 loopt via het 
principe van "haasje over", waarbij het laatst vastgestelde plan beleidskracht heeft. 

Relatie met nieuwe relevante rijksnota's 
Onlangs zijn vier rijksnota's verschenen die relevant zijn voor de toekomst van de ruim
telijke ontwikkeling van Fryslan. Het betreft hier allereerst de Nota Ruimte. Daarnaast 
gaat het om de Agenda Vitaal Platteland, de nota Pieken in de Delta en de Nota 
Mobiliteit. In de loop van 2005 zal nog het Actieprogramma Ruimte en Cultuur verschijnen. 
Wij dragen zorg voor doorwerking van nationaal ruimtelijk beleid naar het provinciale 
niveau. 

Relevant is verder dat volgens het voorstel van het kabinet aan de Tweede Kamer de 
bevoegdheden van de Grondexploitatiewet, waarmee de kosten die de overheid voor 
een locatie maakt dwingend op de exploitanten kunnen worden verhaald, ook open 
gesteld worden voor provincies. Met deze bevoegdheden krijgen wij in de toekomst 
goede mogelijkheden om bij eigen projecten kostenverhaal en verevening toe te passen. 
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Planologisch toezicht in de huidige Wet op de Ruimtelijke 
Ordening 
In ons planologisch toezicht toetsen wij gemeentelijk ruimtelijk beleid aan de als zodanig 
benoemde provinciale belangen in het streekplan. Wij zetten daarbij primair in op de doorwer
king van de belangen waarover wij essentiële dan wel r ichtinggevende uitspraken hebben 
gedaan. Indicatieve uitspraken bieden meer ruimte voor lokaal maatwerk, geven tegelijkertijd 
richting aan gemeentelijke beleidskeuzen en zijn daarmee niet vrijblijvend. Daarnaast toetsen wij 
aan de juridische houdbaarheid en de realiseerbaarheid van gemeentelijk ruimtelijk beleid: 

• Essentiële uitspraken: hieraan kennen wij grote betekenis toe in ons plano
logisch toezicht; afwijken kan alleen na (partiële) herziening van het Streek
plan, vast te stellen door Provinciale Staten; 

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

• Indicatieve uitspraken: hieraan kennen wij in ons planologisch toezicht 
minder gewicht toe; op basis van een goede onderbouwing aanvaarden 
Gedeputeerde Staten een andere uitkomst. 

Wij merken op dat geheel hoofdstuk 1 als richtinggevend gelezen moet worden, op de als 
essentieel gemarkeerde teksten en de informatieve kaders na. 

Handleiding gemeentelijke plannen 
Er komt op basis van het streekplan een (nieuwe) handleiding voor gemeentelijke ruimtelijke 
plannen. Het gaat (opnieuw) om een service- en informatiedocument. Deze heeft geen binden
de status in de vorm van beleidsregels. Naast een toelichting op de procedures rond gemeente
lijke plannen, verduidelijken WIJ in de handleiding onderdelen van het streekplan met het oog 
op een doelmatige en kwalitatieve vertaling in gemeentelijke plannen. Verder bevat de hand
leiding uitleg rond de regelingen over het omgevingsbeleid waarmee gemeenten in hun plan-
ontwikkeling rekening moeten houden. Ook aspecten van provinciaal ruimtelijk relevant sector-
beleid worden toegelicht. 

Planologisch toezicht in de nieuwe WRO 
Het streekplan wordt vastgesteld onder de werking van de huidige Wet op de Ruimtelijke 
Ordening (WRO) Het kabinet heeft een voorstel voor een nieuwe WRO ingediend bij de Tweede 
Kamer. Deze wet zal naar verwachting in 2007 in werking treden. Op het moment van inwer
kingtreding van de nieuwe wet wordt dit streekplan van rechtswege gelijkgesteld met een 
structuurvisie in de zin van de nieuwe WRO. 
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De nieuwe wet zal provincies naar verwachting de volgende instrumenten bieden: 
• Het opstellen van structuurvisies, vergelijkbaar met het streekplan, waarmee richting wordt 

gegeven aan de inzet van bestuurlijke, financiële en juridische instrumenten; 
• In plaats van de huidige goedkeuring van bestemmingsplannen: 

• Het opstellen van provinciale algemene regels in een verordening, waarmee nood
zakelijk geachte normstelling z'n doorwerking vindt in gemeentelijke bestemmingsplannen; 

• Het geven van een aanwijzing tijdens een bestemmingsplanprocedure tot aanpassing 
van een plan aan provinciaal beleid; 

• Overleg- en zienswijzeprocedures tijdens de totstandkoming van gemeentelijke plannen; 
• Het nemen van projectbesluiten en (snelle) verwerking daarvan in (nieuwe) bestemmings

plannen; 
• De provinciale bestemmingsplanbevoegdheid bij bovenlokale belangen. 
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Het plangebied van het Streekplan Fryslan 2006 

Het plangebied van het Streekplan Fryslan 2006 omvat het vasteland van 
Fryslan, het tot de provincie Fryslan behorende gedeelte van het IJsselmeer en 
de vier Friese waddeneilanden. Het plangebied staat aangegeven op plan-
kaart 1. Met het opnemen van het IJsselmeer is het plangebied ten opzichte 
van de Kadernota Streekplan uitgebreid. Concreet hanteren we de volgende 
grenzen: 
• De grens tussen het streekplangebied en het Waddenzeegebied - langs de 

waddenzijde van de waddeneilanden - ligt aan de buitenzijde van de 
hoofd-waterkeringen. Bij de waddendijken is dit de buitenteen van de dijk. 
Dit komt overeen met de huidige PKB-grens. 

• De grens tussen het streekplangebied en het Waddenzeegebied - langs de 
Noordzeezijde van de eilanden - ligt bij de gemiddelde hoogwaterlijn. 

• De grens tussen het streekplangebied en het Waddenzeegebied - langs de 
Afsluitdijk - ligt langs de waddenzijde op de buitenteen van de Afsluitdijk. 

Voor windenergie hanteren wij het afzonderlijke beleidskader Windstreek. 
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Overzicht: Rolverdeling volgens Streekplan 
Fryslan 2006 

PROVINCIALE ROL ROL VAN GEMEENTEN EN OVERIGEN 

THEMA: Wonen j 

stedelijke bundelingsgebieden 
• inzet op minimalewoningbouwtaakstellingen • voldoende woningbouwplannen in de stede

in de stedelijke bundelingsgebieden i.c.m. lijke bundelingsgebieden, zowel kwantitatief 
aantrekkelijke stedelijke uitloopgebieden als kwalitatief 
met hoge ruimtelijke kwaliteit • invulling aantrekkelijke stedelijke uitloopge

• streven naar meer woningbouwconcentratie bieden met hoge ruimtelijke kwaliteit 
in de stedelijke bundelingsgebieden • in woonplannen en ruimtelijke plannen bij 

toedeling van capaciteit aan kernen rekening 
gehouden met taakstellingen en richtgetallen 

regionale centra 
• versterking regionale woonpositie van de bij toedeling gemeentelijke capaciteit aan 

regionale centra als opvangfunctie voor het kernen: 
platteland • meer dan evenredig aandeel regionale centra 

in woningbouw; 
• voldoende woningbouwplannen in regionale 

centra, zowel kwantitatief als kwalitatief 

overige kernen 
• inzet op voldoende woningaanbod in bestaan • benutten kansen voor woningbouw bij 

de kernen platteland voor opvang plaatse knooppunten openbaar vervoer 
lijke woningbehoefte • eigen accenten aanbrengen 

• stimulering / attenderen op kansen woning • kwantiteit en kwaliteit van de woningbouw 
bouw bij knooppunten openbaar vervoer sluit aan op plaatselijke woningbehoefte 

• geen nieuwe solitaire woonkernen 

regionale woningbouwverdeling 
• evenwichtige regionale woningbouwver

deling, met name tussen noord en zuid 
Fryslan 

impuls woonprovincie 
• benutten woonkwaliteiten Fryslên als impuls • geschikt woningaanbod voor opvang binnen

voor nieuwe inwoners uit andere provincies landse migratie 
en voor ruimtelijke kwaliteitsverbetering; • initiatief/ invulling pilots landelijk wonen 
opvang daarvan binnen algemene principes 
van bundelingsbeleid 

• selectie/ beoordeling pilots landelijk wonen 

zorgvuldig ruimtegebruik 
• optimale benutting bestaand bebouwd • optimale benutting bestaand bebouwd 

gebied voor woningbouw op basis van gebied voor woningbouw op basis van lokaal 
algemene streefpercentages maatwerk 

• reservering voldoende woningbouwcapa
citeit en afstemming op herstructurering 
bestaande woningvoorraad 
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PROVINCIALE ROL ROL VAN GEMEENTEN EN OVERIGEN 

T H E M A : Leefbaarheid 

leefbare steden 
ruimtelijke voorwaarden bieden voor sterke op (boven)lokaal niveau concrete invulling aan 
steden, met als doel: sterke steden, o.a. door: 
• evenwichtiger samenstelling bevolking en • meer functiemenging en sociale samenhang 

huishoudens door inzet op gevarieerd en wijken 
gedifferentieerd woningaanbod • meer variatie woningaanbod/ bevolkings

• bijdragen aan structureel lager werkloos samenstelling wijken 
heidsniveau 

• bijdragen aan hoog stedelijk voorzieningen
niveau 

• vergemakkelijken arbeid en zorgtaken 

leefbaar platteland 
ruimtelijke voorwaarden bieden voor vitaal op (boven)lokaal schaalniveau concrete 
platteland, met als doel: invulling aan vitaal platteland, o.a.: 
• evenwichtige samenstelling bevolking en • opvang plaatselijke woningbehoefte en 

huishoudens werkgelegenheid 
• handhaving plaatselijke werkgelegenheid • combinaties (basis)voorzieningen 
• verbetering ruimtelijke (kern)kwaliteiten • passend hergebruik vrijkomende (agrarische) 
• bereikbaarheid bovenlokale en regionale gebouwen 

voorzieningen 
• vergemakkelijken arbeid en zorgtaken 

landelijk gebied en kwaliteitsarrangementen 
• inzet op gebruik van landelijk gebied • functionele uitgangspunten helder vertaald 

primair door functies met een ruimtelijk- in bestemmingsplannen 
functionele relatie; afwijkingen zijn verklaar • initiatie, concrete invulling en procesbege
baar leiding van kwaliteitsarrangementen binnen 

• extra impuls geven aan vitaliteit en ruimte provinciaal kader 
lijke kwaliteit landelijk gebied met kwali • opstellen regelingen voor sloop beeldver
teitsarrangementen storende bebouwing in het landelijke gebied 

• kader bieden voor kwaliteitsarrangementen • reserveren van voldoende woningbouw
en waar nodig procesbegeleiding, met capaciteit 
accent op passend hergebruik vrijkomende 
boerderijen met sloop beeldverstorende 
bebouwing 

T H E M A : werken 

vestigingsbeleid 
• spreiding naar aard en schaal van werkfunc-

ties (bedrijven, kantoren, detailhandel, voor
zieningen) over de provincie naar typen 
kernen op basis van doelstellingen vesti
gingsbeleid 

• handreiking voor vestiging werkfuncties in 
werkmilieus binnen kernen op basis van 
doelstellingen vestigingsbeleid 

• inzet op Leeuwarden als kantoren/diensten
stad 

• behoud/ versterking aantrekkelijke kern
winkelgebieden in Fryslan 

1 bij concrete projecten doelstellingen vesti
gingsbeleid betrokken en vertaald in 
bestemmingsplannen 
toedeling werkfuncties naar werkmilieus 
binnen kernen op basis van lokaal maatwerk 
en doelstellingen vestigingsbeleid 
behoud/ versterking aantrekkelijke kern
winkelgebieden op niveau kern 
concentratie van aanverwante agrarische 
bedrijfsactiviteiten en voorzieningen voor
zover niet bedrijfseigen op gemeentelijk 
niveau 

V o o r o n t w e r p S t reekp lan Fryslan 2006 'Om de k w a l i t e i t fan de r o m t e ' 



om de kwaliteit fan de romte 

FM AN 

PROVINCIALE ROL ROL VAN GEMEENTEN EN OVERIGEN 

T H E M A : Werken (vervolg) 1 

vestigingsbeleid (vervolg) 
• concentratie van aanverwante agrarische • benutting bestaande capaciteit natte bedrij

bedrijfsactiviteiten en voorzieningen voor venterreinen en ontwikkeling nieuwe natte 
zover niet bedrijfseigen op provinciaal terreinen zoals aangegeven 
niveau 

• ruimtelijke voorwaarden voor natte bedrij
venterreinen met overslagvoorzieningen 
langs beroepsvaarwegen 

ruimtelijke kwaliteit/ 
zorgvuldig ruimtegebruik 

• inzet op optimale benutting bestaande • benutting mogelijkheden intensivering 
werklocaties bestaande werklocaties op basis van lokaal 

• stimulering/ faciliteren profilering werkloca maatwerk 
ties • aanwezige kansen voor profilering werk

• verantwoorde algemene ruimtelijke locaties benutten 
kwaliteit van werklocaties • ruimtelijke kwaliteit op en rond concrete 

werklocaties concreet invullen 

T H E M A : Netwerken i 

mobiliteitsbeheersing 
ruimtelijke voorwaarden voor mobiliteits • afstemming tussen nieuwe woon- en werk 
beheersing op provinciaal niveau door: functies en verkeer- en vervoersvoorzienin 
• concentratie wonen, werken en voorzienin gen bij concrete projecten (mobiliteitstoets) 

gen op provinciale schaal • benutten concrete passende mogelijkheden 
• afstemming woon- en werkfuncties op ont voor wonen, werken en voorzieningen bij 

sluitingskwaliteiten locaties; benutten knooppunten netwerkstructuur 
knooppunten netwerkstructuur 

• meer goederenvervoer over water en spoor; 
impuls voor de beroepsvaart door vaarweg 
aanpassingen 

netwerkstructuur 
inzet provinciale netwerkstructuur ter onder • gemeentelijke wegenstructuur sluit optimaal 
steuning/ versterking gewenste ruimtelijke aan op provinciale netwerkstructuur 
structuur door: • met gemeentelijke wegenstructuur 
• versterking Noordelijke Ontwikkelingsas verbetering interne en externe bereikbaar
• verbetering bereikbaarheid en doorstroming heid binnensteden 

stedelijke centra 
• verbetering regionale bereikbaarheid 

reserveringszones 
• ruimtelijke voorwaarden voor (toekomstig) • reserveringszones betrekken in afweging 

functioneren belangrijkste verbindingen concrete ontwikkelingen en vertalen in 
bestemmingsplannen 

ruimtelijke inpassing infrastructuur 
• zorgvuldige ruimtelijke inpassing nieuwe en • gemeente en rijk: zorgvuldige ruimtelijke 

aanpassing bestaande provinciale infrastruc inpassing nieuwe en aanpassing bestaande 
tuur met ruimtelijke kwaliteit; kader voor gemeentelijke en rijksinfrastructuur met 
inpassing leidingen en ITC ruimtelijke kwaliteit 
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PROVINCIALE ROL ROL VAN GEMEENTEN EN OVERIGEN 

T H E M A : Netwerken ivervoigi 

ruimtelijke inpassing infrastructuur (vervolg) 
• mogelijkheden benutten om barrière

werking infrastructuur bij de grootste eco
logische knelpunten terug te brengen 

T H E M A : Landbouw 

vitale en duurzame landbouw 
inzet op goed evenwicht tussen voldoende 
ontwikkelingsruimte voor landbouw en 
blijvende herkenbaarheid van landschapstypen 
in Frysian, met daarbij aandacht voor: 
• herkenbaarheid opstrekkende verkavelings

structuur, (on)regelmatige blokverkaveling, 
structurerende elementen 

• zorgvuldige ruimtelijke inpassing (grotere) 
agrarische bouwblokken met (collectieve) 
agrarische voorzieningen 

• stimulans verbreding landbouw door groen 
blauwe diensten, nevenactiviteiten en 
samenwerking met andere functies 

• verbetering externe productieomstandig
heden 

sectoren 
• ruimte bieden voor concentratie van 

glastuinbouw in Noordwest Frysian; uit
breiding glastuinbouw in Noordwest Frysian 
met maximaal 450 ha bruto in zoekgebied 

• aandacht voor gebiedsgericht maatwerk 
voor milieukundige en landschappelijke 
inpassing specifieke teelten 

• ruimte voor (sport)visserijsector, binnen 
randvoorwaarden van ecologische en 
natuurlijke kwaliteiten 

• voldoende ruimte in bestemmingsplannen 
voor ontwikkeling agrarische bouwblokken 
en perceelsverruiming met behoud land
schappelijke kernkwaliteiten; lokale op
lossingen voor ontsluiting 

• planologische bescherming landschappelijke 
structuren/ elementen 

• landschappelijk maatwerk voor zorgvuldige 
ruimtelijke inpassing van (grotere) agrarische 
bouwblokken met beeldkwaliteit en van 
(collectieve) agrarische voorzieningen 

• planologisch regelen nevenactiviteiten (o.a. 
ongewenste detailhandel in landelijk gebied 
voorkomen) 

• ondersteuning door het rijk, door aanreiken 
middelen en mogelijkheden 

• beperking planologische mogelijkheden 
glastuinbouw buiten zoekgebied 

• maatwerk voor inpassing specifieke teelten 
met bebouwing binnen kernkwaliteiten 
landschapstypen, en voor het voorkomen 
van milieu- en geurhinder 

T H E M A : Recreatie en Toerisme 1 

kwaliteitsverbetering 
• concentratie meer grootschalige en intensie

ve recreatieve voorzieningen in stedelijke en 
regionale centra en in recreatiekernen 

• versterking en uitbouw belangrijkste recrea
tieve netwerken in Frysian (op kaart) met 
passende voorzieningen en meer samen
hang; mogelijkheden benutten t.a.v. ophef
fen/ voorkomen barrières hierin 

• behoud/ versterking waarden landschap, 
natuur, cultuurhistorie als basisvoorwaarden 
voor recreatie en toerisme 

• ruimte voor recreatieve kwaliteitsverbe
tering; maatwerkoplossingen voor goede 
ruimtelijke inpassing recreatieve ontwikke
lingen; opheffen eventuele belemmeringen 
met bijv. kwaliteitsarrangementen 

• opheffen/ voorkomen barrières in netwerk 
van kleinere vaarwegen en andere 
recreatieve netwerken 
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T H E M A : Recreatie en Toerisme ivervoig) j 

verblijfsrecreatie 
• zorg dragen voor ruimtelijke mogelijkheden • ruimte voor initiatieven voor kwaliteitsver

voor verbetering kwaliteit bestaande betering; maatwerkoplossingen voor goede 
verblijfsrecreatieve capaciteit ruimtelijke inpassing 

• inzet op concentratie nieuwe capaciteit/ • maatwerkoplossingen door inzet kwaliteits
kleine, middelgrote initiatieven bij stedelijke arrangementen 
en regionale centra en recreatiekernen; • planologische regeling permanente 

• buiten deze kernen nieuwe initiatieven i.c.m. bewoning bestaande verblijfsrecreatie 
nieuw landschap/ natuur, vooral in aange binnen provinciaal kader 
geven kansgebieden • planologische mogelijkheden kleinschalige 

• goede landschappelijke en natuurlijke inpas verblijfsrecreatie met onderscheid t.o.v. 
sing groter huisjesterrein (bij uitzondering) reguliere verblijfsrecreatie 

• geen aantasting capaciteit bestaande ver
blijfsrecreatie door permanente bewoning 

dag recreatie 
• ruimtelijke mogelijkheden bieden voor vol • geschikte locaties voor slechtweer- of elk-

doende en gevarieerd aanbod slechtweer weervoorzieningen binnen kaders 
voorzieningen en verbreding van aanbod vestigingsbeleid 
met nieuwe aanvullende recreatievormen • geschikte locatie voor een enkele groot

• ruimte voor verdere uitbouw en verbetering schalige dagattractie (samen met provincie 
van vrijetijdsvoorzieningen incl. verbreding te bepalen) 
aanbod 

• ruimte voor een enkele grootschalige dag-
attractie op geschikte locatie in/ bij stedelijk 
centrum 

vaarrecreatie 
• ruimtelijke mogelijkheden bieden voor kwa • ruimte voor initiatieven voor kwaliteitsver

liteitsverbetering watersportvoorzieningen betering; maatwerkoplossingen voor goede 
en vaarwegennet ruimtelijke inpassing 

• inzet op concentratie nieuwe kleine tot • maatwerkoplossingen door inzet kwaliteits
middelgrote voorzieningen bij recreatie arrangementen 
kernen, rekening houdend met ecologische 
randvoorwaarden 

• buiten deze kernen kleinschalige voor
zieningen i.c.m. verbetering natuur/ land 
schap en recreatietoervaarnet 

THEMA: Landschap 1 

algemeen 
• inzet op blijvende herkenbaarheid land- • bij concrete ruimtelijke ingrepen zijn land 

schapstypen in Fryslan op basis van land schappelijke kernkwaliteiten betrokken, 
schappelijke kernkwaliteiten waar nodig intergemeentelijk afgestemd; 

• beleid gericht op behoud/ ontwikkeling vooral mogelijkheden schaalvergroting land
belangrijke landschappelijke kenmerken als bouw zijn daarop afgestemd 
onderdeel van ruimtelijke kwaliteit en • lokaal maatwerk waarbij landschappelijke 
inspiratiebron kenmerken/ draagkracht landschap vol

• ruimte voor nieuwe landschappen met veel waardig meespelen in ruimtelijke plan
kwaliteit vorming (in ruimtelijke kwaliteitsparagraaf) 

PL A'N 
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THEMA: Landschap ivervoig» 

zones langs autosnelwegen 
Aandacht voor zones langs snelwegen, met • lokaal maatwerk waarbij landschappelijke 
daarin uitgangspunten: kwaliteiten en kenmerken langs autosnel
• blijvende herkenbaarheid/ ontwikkeling van wegen en situering/ inrichting zichtlocaties 

landschappelijke kwaliteiten en kenmerken zijn afgewogen 
langs autosnelwegen zorgvuldige situering en • beeldregie op grootschalige reclame
vormgeving van zichtlocaties bij stedelijke uitingen; zones langs autosnelwegen niet 
centra welstandsvrij 

• zorgvuldige plaatsing van grootschalige 
reclame-uitingen 

grootschalige infrastructuur 
• terughoudendheid bij sprong verstedelijking • lange termijnvisie op verstedelijking in 

over grootschalige infrastructuur; alleen bij relatie tot grootschalige infrastructuur 
ontbreken alternatieven 

zendmasten 
• zorgvuldige plaatsing zendmasten volgens • lokaal maatwerk op basis van uitgangs

uitgangspunten punten 

nationale landschappen 
inzet op blijvende herkenbaarheid van de • bij concrete ruimtelijke ingrepen landschap
landschappelijke kernkwaliteiten in pelijke kernkwaliteiten betrekken, zonodig 
Noordelijke Wouden en Zuidwest Fryslan, met intergemeentelijk afgestemd 
daarbij aandacht voor: • lokaal maatwerk waarbij landschappelijke 
• bepalen definitieve begrenzing en kenmerken/ draagkracht landschap 

uitwerken beleidsdoelen volwaardig meespelen in afweging 
• behoud van de kernkwaliteiten door (in ruimtelijke kwaliteitsparagraaf) 

ontwikkeling 
• bijzondere kwaliteiten versterken, waar

onder cultuurhistorische en aardkundige 
waarden, en medesturend laten zijn voor 
gebiedsontwikkeling 

nieuwe landschappen 
ruimte bieden voor nieuwe landschappen met: • inrichting nieuwe landschappen op basis van 
• hoge ruimtelijke kwaliteit zorgvuldig ontwerp 
• prioriteit bij stedelijke bundelingsgebieden 

(groen-blauwe dooradering) 

THEMA: CULTUURHISTORIE I 

algemeen 
• zorg dragen voor blijvende herkenbaarheid • lokaal maatwerk bij ruimtelijke planvorming 

en bescherming wettelijke monumenten en en afweging waarbij respectvol met cultuur
cultuurhistorische elementen en structuren historische elementen en structuren CHK 
op CHK van (boven)provinciaal belang en wordt omgegaan op basis van analyse cultuur
hun onderlinge samenhang historische kenmerken 

• inzet op behoud en ontwikkeling van de • specifieke verantwoordelijkheid voor cultuur
provinciaal belangrijke cultuurhistorische historische elementen en structuren CHK van 
elementen en structuren als onderdeel van lokaal belang 
ruimtelijke kwaliteit en als inspiratiebron • adequate bescherming wettelijke 
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THEMA: CULTUURHISTORIE ivervoigi 

monumenten en beschermde stads- en 
dorpsgezichten 
• ruimtelijke voorwaarden voor behoud van 

zoveel mogelijk beeldbepalende boerderijen 
als historische elementen in het landschap 

• inzet op behoud/ bescherming van essentiële 
historische kenmerken van beschermde 
stads- en dorpsgezichten met daarbinnen 
ruimte voor sociaal-economische ont
wikkeling 

• passend hergebruik vrijkomende beeldbe
palende boerderijen, o.a. door inzet 
kwaliteitsarrangementen 

archeologie 
• zorg dragen voor optimale archeologische 

informatie zodat archeologische waarden 
volwaardig zijn mee te nemen in voorbe
reiding en afweging ruimtelijke plannen 
(FAMKE) 

aardkundige waarden 
• (her)inventarisatie aardkundige en geo-

morfologische waarden en actualisatie 
'milieubeschermingsgebieden met specifieke 
waarden' 

monumenten en belangrijke cultuurhistori
sche elementen en structuren CHK 

• passend hergebruik vrijkomende beeldbe
palende boerderijen, o.a. door inzet 
kwaliteitsarrangementen 

• passende beschermingsregels in be
stemmingsplannen voor beschermde stads
en dorpsgezichten 

• afweging in concrete gevallen tussen sociaal-
economische vitaliteit en historische ken
merken beschermde gezichten 

• ontwikkeling archeologisch beleid met 
instrumenten voor adequate bescherming 
archeologische waarden 

• archeologische waarden worden volwaardig 
betrokken in ruimtelijke planvorming en 
afweging 

• waarden betrekken in planologische af
weging en waar nodig adequaat 
planologisch beschermd 

THEMA: WATER 

algemeen 
zorg dragen voor goede ruimtelijke condities 
voor een veilig, veerkrachtig en duurzaam 
watersysteem, met daarbij inzet op: 
• veiligheid 
• het minimaliseren van waterlast o.a. met 

ruimtelijke maatregelen binnen aanvaard
bare kosten 

• handreiking voor watertoets 
• watertekorten in tijden van droogte 

beperkt; verdroging natuurgebieden zoveel 
mogelijk tegengegaan 

water als medeordenend principe in 
ruimtelijke plannen op basis van de watertoets 
o.a.: 
• geen onomkeerbare ontwikkelingen bij 

primaire en secundaire waterkeringen incl. 
toekomstige versterkingen 

• principe eerst vasthouden, bergen, dan pas 
afvoeren; afwenteling wateroverlast naar 
elders voorkomen 

• voorkomen wateroverlast in nieuw plan
gebied; waterhuishoudkundige inrichting 
nieuw stedelijk gebied op basis van ont-
werpnormen (infiltratie/ berging) 

• wateraanvoer- en doorvoer niet belemmerd 
• effecten op en consequenties van water

kwaliteit en grondwater; rekening houden 
met evt. extra ruimtebeslag RWZI's 

"hCfct 
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THEMA: WATER (vervolgt 

wateroverlast 
• ruimte gereserveerd voor een nieuw boezem • reserveringsruimte voor gemalen 

gemaal bij Harlingen binnen de streekplan opgenomen in bestemmingsplan 
periode • kansen voor boezemuitbreiding, water

• ruime reservering voor een nieuw boezem berging i.c.m. andere functies benutten 
gemaal in noordoost Fryslan op langere • medebestemming waterretentiegebieden in 
termijn bestemmingsplannen; geen belemmeringen 

• inzet op uitbreiding van de Friese boezem voor waterretentie 
(multifunctioneel) met in totaal minimaal 
700 hectare op de juiste locaties 

• op inrichting en medebestemming van in 
totaal minimaal 350 ha waterretentiege-
bieden (multifunctioneel) op de juiste 
locaties 

watertekort/ verdroging 
• inspanning, eventueel met noodzakelijke • gemeenten en initiatiefnemers: kansen voor 

ruimtelijke maatregelen, om watertekorten bergingsvijvers/ nieuw water i.c.m. andere 
te voorkomen functies benutten; conserveringsmaatregelen 

• inspanning om verdroging natuurgebieden water in bestemmingsplan buitengebied 
waar nodig met ruimtelijke maatregelen op 
te lossen 

KRW 
• huidige ruimtelijke functies bij verwezen • op termijn eventueel aanpassen plannen en 

lijken doelen waterkwaliteit is uitgangspunt; treffen van maatregelen 
op termijn evt. ruimtelijke maatregelen 

veen weidegebied 
• behoud van veenweidelandschap, niet van • behoud karakteristiek veenweidelandschap 

veen als bodemsoort in bestemmingsplan 
• behoud duurzame landbouwfunctie in veen- • overwegend passende landbouwfunctie, 

weidegebied, zowel intensivering als ver zowel intensivering als verbreding 
breding • gemeenten, organisaties in het veenweide

• in beperkte delen veenweidegebied (margi gebied: kansrijke initiatieven nieuwe 
nale landbouwgronden) ruimte voor nieuwe passende functies in veenweidegebied 
passende functies; kansrijke initiatieven 
vanuit de streek, o.a. inzet groen blauwe 
diensten 

grondwaterbescherming 
• het tegengaan van verdrogende effecten • adequate planologische bescherming grond

van drinkwaterwinningen op natuur waterbeschermingsgebieden in bestemings-
waarden omgeving; waar nodig verplaatsing plan (incl. wijzigingen); rekening houden 
winningen c.q. wijziging grenzen/zonering met effecten evt. beëindiging grondwater
grondwaterbeschermingsgebieden onttrekkingen 
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THEMA: NATUUR 

ROL VAN GEMEENTEN EN OVERIGEN 

algemeen 
• ruimtelijke condities voor behoud/ ontwikke

ling belangrijke natuurlijke waarden in 
Fryslan; bijzondere verantwoordelijkheid 
voor natuurwaarden kust, water, moeras, 
heide, hoogveen, weidevogels en trekvogels 

ecologische hoofdstructuur (EHS) 
• begrenzing en realisering van EHS in 2018; 

EHS voldoende kwaliteit voor ondervangen 
externe effecten 

• versterking samenhang EHS door realisering 
ecologische verbindingen, o.a. de robuuste 
natte verbinding; combinaties met passende 
functies 

• instandhouding en bescherming van natuur
waarden EHS met passende (mede)gebruiks-
vormen; van tevoren basisbescherming voor 
beoogde natuurontwikkeling 

• (kader voor) compensatie natuurwaarden en 
mitigerende maatregelen bij afgewogen 
ruimtelijke ingrepen in EHS/VHR-gebieden 
op basis van 'nee tenzij' benadering 

• inzicht in kwetsbaarheid kwalificerende 
soorten VHR-gebieden voor ruimtelijke 
ingrepen en ontwikkelingen 

natuurwaarden buiten EHS 
• ruimtelijke condities voor instandhouding en 

verbetering essentiële natuurwaarden, waar
onder kwetsbare soorten; groen-blauwe 
dooradering multifunctioneel landelijk 
gebied met waar nodig passende vergoeding
en voor de landbouw 

• prioriteit bij voldoende kwalitatief hoog
waardige weidevogelgebieden en ganzen-
opvanggebieden in open en rustige klei- en 
veenweidegebieden, en bij ecologisch goed 
functionerende houtwallen in besloten 
zandgebieden; compensatiebeleid voor 
weidevogels met accent op grutto 

• inzicht in kwetsbaarheid bedreigde soorten 
voor ruimtelijke ingrepen/ ontwikkelingen 

'natuurinclusief' werken bij ruimtelijke plan
vorming, met inbegrip van algemene zorg
plicht voor beschermde flora en fauna. 
mogelijkheden functiecombinaties met 
natuur benutten 

gemeenten en initiatiefnemers: mogelijk
heden functiecombinaties met natuur 
benutten 
passende (basis)beschermingsregimes en 
(mede)gebruiksvormen vastleggen in 
bestemmingsplannen 
gemeenten en initiatiefnemers: compensatie 
natuurwaarden en mitigerende maatregelen 
bij afgewogen ruimtelijke ingrepen in EHS/ 
VHR gebieden op basis van 'nee tenzij' 
benadering 

voldoende planologische bescherming van 
bestaande natuurgebieden/ natuurwaarden 
buiten EHS 
afweging natuurwaarden bij ruimtelijke 
ingrepen en ontwikkelingen, waaronder 
belang soortenbescherming en rust/ open
heid weidevogelgebieden en ganzenopvang-
gebieden, met inbegrip van compensatie 
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THEMA: BODEM 

algemeen 
• verontreiniging en uitputting bodem voor gemeenten en initiatiefnemers: 

komen; waardevolle bodemelementen zo • bodemaspecten vroegtijdig in ruimtelijke 
min mogelijk aangetast; duurzaam bodem- planvorming en afweging meegenomen 
gebruik 

• handreiking bodem 

bodemkwaliteit 
• informatiesysteem bodemkwaliteit in relatie gemeenten en o.a. landbouw- en natuur

tot gebruiksvormen (provinciale bodem- organisaties: 
kwaliteitskaarten) • afstemming beoogd ruimtegebruik en 

bodemverontreiniging/ bodemsanering 
• gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten 

koude warmte opslag 
• op provinciaal niveau stimulans toepassing • stimulans toepassing koude warmteopslag

koude warmteopslagsystemen in de onder systemen in de ondergrond bij ontwikkeling 
grond in afstemming met bescherming nieuw stedelijk gebied en bij grote ge
grondwater; beleidslijn voor ontwikkelen bouwen in bestaand bebouwd gebied 

THEMA: KUSTVERDEDIGING & BUITENDIJKS BOUWEN 

algemeen 
• behoud veilige en bewoonbare provincie • onderhouden en versterken primaire 

waterkeringen 
reserveringszones dijken 
• ruimtelijke voorwaarden toekomstige dijk • reserveringszones dijkversterking en 

versterking creëren en waarborgen met provinciaal ruimtelijk kader voor ont
ruime reserveringszones, nader bepalen wikkelingen daarbinnen, betrekken in af
exacte reserveringszones, en ruimtelijk kader weging concrete ontwikkelingen (lokaal 
voor ontwikkelingen binnen zones maatwerk) en opnemen in bestemmings

• wijze van dijkversterking volgens algemene plannen 
principes, voorkeursrichtingen en afweging • waterkeringbeheerders: berekenen exacte 
belangen reserveringszones langs dijken en opnemen 

• apart beleid voor bebouwing op de eilanden in leggers; actuele eisen in keur 
in relatie tot reserveringszones • samen met provincie en waterkeringbeheer

ders invulling geven aan apart beleid voor 
bebouwing op de eilanden 

buitendijks bouwen 
• nieuwe buitendijkse functies beperkt tot bij • provinciaal kader buitendijks bouwen 

zondere, omschreven situaties (waterge betrokken in concrete afwegingen (lokaal 
bonden); veiligheid voldoende gewaar maatwerk) en vertaald in bestemmings
borgd; nadere uitwerking kader op basis van plannen 
beleidslijn rijk 

• geen permanente bebouwing op strand 
behoudens genoemde uitzonderingen van 
strandpaviljoens 
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2. THEMA'S 

2.1 WONEN 

2.1.1 Inleiding 

Fryslan heeft een aantrekkel i jk woonk l imaa t met een gevarieerd won ingaanbod voor 
zowel de eigen inwoners als voor n ieuwe inwoners van bu i ten de provincie. De won ing 
behoef te van de inwoners heeft kwant i ta t ieve en kwal i ta t ieve aspecten. 

Kwant i ta t ieve won ingbehoe f te 
De won ingbehoe f te w o r d t bepaald door on tw ikke l ingen in de bevolk ing en de samen
stel l ing van huishoudens. Hierin zijn voor Fryslan de volgende on tw ikke l i ngen zichtbaar: 
• een toename van het aandeel ouderen in de bevolk ing (vergri jz ing) en een a fname van 

het aantal j onge huishoudens, vooral jonge gez innen; 
• een afname van het bui tenlandse vestigingsoverschot, vooral door een sterke dal ing van 

het aantal asielzoekers; 
• door de vergr i jz ing, de individual isering en de afname van jonge gezinnen zal het 

gemiddelde aantal personen per huishouden bl i jven afnemen. Daarom is er ook bij een 
gel i jkbl i jvende bevolk ingsomvang behoef te aan meer won ingen . 

Op basis van de provinciale t rendprognose 2004 w o r d t t o t en met 2015 rekening gehoud
en met een au tonome t rendmat ige groei van de won ingbehoe f te in Fryslan met maxi
maal 28.000 won ingen t o t een totaal van ongeveer 300.000 won ingen . Hierbij zi jn de 
mogel i jke effecten van de Zuiderzeeli jn niet meegerekend. De provinciale t rendprognose 
word t regelmat ig in het kader van ons woonbe le id (Wenjen) geactualiseerd. Dit kan aan
leiding zi jn om ons woonbe le id te herzien. 

Tabel I: won ingbouwmoge l i j kheden per 1-1-2004 op basis van hu id ig woonbe le id Wenjen 
2000+ 

Trendprognose Friese woningtoename 
(maximaal) 

Totale restcapaciteit Wenien 2000+ 

Totale restcapaciteit 
gemeentelijke woonplannen 

Totale juridische restcapaciteit 
bestemmingsplannen 

Stadsregio 

Regio Noordoost 

Regio Noordwest 

Regio A7-zone 

Regio IJsselmeerkust 

Regio Zuidrand 

Eilanden 

Fryslan totaal 

28.000 woningen (2004-2015) 
15.000 woningen (2004-2009) 
13.000 woningen (2010-2015) 

22.400 woningen (restrichtgetal) 

19.000 woningen 

12.000 woningen (minimaal) 
14.000 woningen (maximaal) 

RESTRICHTGETALLEN RESTRICHTGETALLEN 
(AANTAL WONINGEN) (PERCENTAGES) 

1.935 9% 
2020 9% 
7.595 34% 
1.560 7% 
1.500 7% 

375 2% 
22 400 100% 
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wonen 

4950 22,1% 
560 2,5% 

1 460 6.5% 
2.490 11,1% 
2 040 9,1% 
1 545 6,9% 

13 045 58% 
9.320 42% 

22400 100% 

Bundelingsgebied Leeuwarden 
Bundelingsgebied Dokkum 
Bundelingsgebied Harlingen/T-raneker 
Bundelingsgebied Drachten 
Bundelingsgebied Heerenveen/Joure 
Bundelingsgebied Sneek 
Bundelmgsgebieden totaal 
Buiten bundelingsgebieden totaal 
Fryslan totaal 

Kwalitatieve woningbehoefte 
Het totale aantal woningen in Fryslan komt ongeveer overeen met het totale aantal huis
houdens in Fryslan. In dat opzicht is er sprake van een relatief ontspannen woningmarkt. Dit 
laat onverlet dat er op de woningmarkt druk bestaat doordat de kwaliteit van de woning
voorraad onvoldoende aansluit op de woonwensen \ian mensen. Een paar ontwikkelingen 
in dit verband: 
• Naast de betaalbaarheid van woningen, is bevordering van de doorstroming gewenst; 
• De vraag naar kwalitatief hoogwaardige appartementen en etagewoningen stijgt door 

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

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

Uit de onderstaande tabel blijkt dat de woonplaatsvoorkeuren redelijk aansluiten bij de 
huidige woningverdeling over kernen. 

Tabel II: woonplaatsvoorkeuren in Fryslan (WOBOF 2003) 

Stedelijke centra 
Kern > 2.500 inwoners 
Kern < 2.500 inwoners 

Buitengebied 
Totaal 

% WOONPLAATSVOORKEUR 

38% 
3 1 % 
15% 

17% 
100% 

HUIDIG AANDEEL IN 

FRIESE WONINGVOORRAAD 

35% 
30% 

35% 

100% 

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

Bundelingsbeleid 
Wij zetten in op concentratie van woningbouw in de bundelingsgebieden van 
de stedelijke centra Leeuwarden, Drachten, Heerenveen, Sneek, Harlingen, en 
Dokkum. Hiermee beogen wij: 
• voldoende schaal en massa voor sterke steden en voldoende draagvlak 

voor (hoogwaardige) stedelijke voorzieningen; 
• een gevarieerde bevolkings- en huishoudensamenstelling voor de leefbaar

heid in de stedelijke centra, waarbij ook hogere inkomensgroepen aan de 
stad kunnen worden gebonden; 

• een vermindering van de woningvraag op het platteland waardoor in de 
kleine kernen meer ruimte over is voor de opvang van de plaatselijke 
woningbehoefte en de landschappelijke openheid zoveel mogelijk behou
den wordt; 

• een evenwichtige regionale woningbouwverdeling. 

Wij hebben de stedelijke bundelingsgebieden begrensd door uit te gaan van 
een redelijke fietsafstand ten opzichte van de (stedelijke) kern. De bunde
lingsgebieden staan aangegeven op kaart 2. In bijgaand kader is de begren
zing nader onderbouwd. 

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

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

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

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

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

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

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

Wij geven ons bundelingsbeleid invulling door in te zetten op een toename 
van de aandelen van de stedelijke bundelingsgebieden in de netto Friese 
woningtoename in de periode 2005-2015 ten opzichte van hun aandelen in 
de Friese woningvoorraad per 2004. Voor de bundelingsgebieden Drachten, 
Heerenveen/Joure en Sneek is hieraan een bovengrens gesteld. Onze inzet is 
in de laatste kolom van onderstaande tabel aangegeven. 

Tabel III: aandelen bundelingsgebieden in woningvoorraad en woningti sename 

BUNDELINGSGEBIEDEN WONING- WONING

VOORRAAD TOENAME 

2004 (%) 1994 TOT 2004 (%) 

WONING 

TOENAME 

2005 T/M 
2015(%) 

Bundelingsgebied Leeuwarden 19,2% 12,7% >19,2% 

Bundelmgsgebied Drachten 9,1% 10.4% >9.1%<11% 

Bundehngsgebied Heerenveen/Joure 8,8% 11,4% >8.8%<11,5% 

Bundelmgsgebied Sneek 6.5% 9.3% >6.5% <9.5% 

Bundehngsgebied Harlingen/Franeker 4,8% 3.8% >4,8% 

Bundelmgsgebied Dokkum 3,3% 2.8% >3.3% 

Binnen bundelingsgebieden totaal 51,7% 50,4% >51,7% 

Buiten bundelingsgebieden 48.3% 49,6% <48.3% 

Fryslan totaal 100% 100% 100% 

De zuidelijke bundelingsgebieden hebben een relatief grote dynamiek. Wij erkennen deze druk, 
maar willen de verhouding tussen het noorden en zuiden van de provincie niet onbeperkt laten 
schuiven. Daarom hebben wij voor de bundelingsgebieden in het zuiden van de provincie een 
bovengrens gesteld. 

In de stedelijke bundelingsgebieden l igt de grootste woningbouwinspanning 
bij de stedelijke centra zelf, zowel kwant i ta t ie f als kwal i tat ief . Joure en 
Franeker hebben binnen hun bundelingsgebied een belangri jke taak te ver
vul len. De bi jdrage van de overige kernen binnen de bundelingsgebieden is in 
kwant i tat ief opzicht beperkt. In het ontwerp streekplan zullen wi j de verhou
dingen binnen de bundelingsgebieden nader concretiseren. 

In de stedelijke bundelingsgebieden dient een breed en divers aanbod aan 
woningtypen en woonmil ieus beschikbaar te zi jn om de (boven)lokale kwant i 
tat ieve en kwal i tat ieve woningvraag op te vangen. De bi jdrage van de kleine 
kernen binnen de bundelingsgebieden is vooral kwal i tat ief , gericht op toe
voeging van specifieke woonkwal i te i ten aanvullend op de woonkwal i te i ten 
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in en rond de stedelijke centra. Het zal dan vooral om meer dorpse en lande
lijke woonmil ieus gaan die niet concurrerend zijn voor de stedelijke centra. 

Wij vragen gemeenten rond de stedelijke centra voldoende mogelijkheden te bieden voor groen 
en waterrijk wonen in groenstedelijke woonmilieus. Naast groenstedelijk wonen is er een 
aanzienlijke vraag naar centrumstedelijk wonen in de vorm van appartementen met veel 
kwaliteit, maar ook in de vorm van bijvoorbeeld grondgebonden stadswoningen. Nieuwbouw 
zal goed moeten zijn afgestemd op de herstructurermgsopgave in stedelijke wijken. WIJ vragen in 
de stedelijke bundelingsgebieden daarnaast aandacht voor de ontwikkeling van landschap, 
natuur en water in combinatie met recreatieve functies, zodat aantrekkelijke stadsranden en ste
delijke uitloopgebieden met veel ruimtelijke kwaliteit en recreatieve mogelijkheden ontstaan. 
Het is daar-mee tevens een zoekgebied voor recreatieve voorzieningen die gebonden zijn aan de 
ligging nabij stedelijk gebied, zoals maneges, volkstuincomplexen, (dag)recreatieterreinen, golf
terrein-en, tuincentra, sportcomplexen en kinderboerderijen. 

Woningbouwregio's 
Om de leefbaarheid en de vital i teit van heel Fryslan te bevorderen, en binnen 
het ui tgangspunt van concentratie van won ingbouw in de stedelijke bunde
lingsgebieden, gaan wi j uit van een evenwichtige verdeling van woningen en 
van won ingbouw over de regio's van Fryslan. 
Fryslan is onderverdeeld in zeven woningbouwregio's. Deze staan op kaart 2 aangegeven. Wij 
sturen op een evenwichtige verdeling tussen de woningbouwregio's primair door woning-
bouwtaakstellingen voor de stedelijke bundelingsgebieden te hanteren. Om ook richting te kun
nen geven aan de woningbouw buiten de bundelingsgebieden, geven wij indicaties voor de 
regionale woningbouwverdehng. Ons ruimtelijk beleid hiervoor is voldoende flexibel om bij aan
zienlijk gewijzigde marktomstandigheden in te kunnen spelen op een aantoonbare extra 
woningvraag in een regio. In dat geval kunnen, binnen de principes van concentratie in de 
stedelijke bundelingsgebieden, de regionale verhoudingen wijzigen. Als vertrekpunt voor beleid 
nemen wij de beleidsmatige verdeling volgens Wenjen 2000+ van de woningbouwopgaven over 
de woningbouwregio's. Tot 2010 zijn de restrichtgetallen uitgangspunt van beleid. Nieuwe 
afspraken worden gemaakt op basis van de vrij beschikbare woningbouwruimte. 
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Tabel IV: Indicatieve aandelen woningbouwregio's in woningtoename 

REGIO WONINGBOUWAANDEEL 

Stadsregio 
Noordoost 
Noordwest 
A7-zone 
IJsselmeerkust 
Zuidrand 
Eilanden 
Totaal 

28% 
10,5% 
7,5% 

36.5% 
7,0% 
9.0% 
1.5% 
100% 

Mocht de woningbehoefte in de toekomst aanzienlijk dalen door een verdere terugval van de 
migratie, dan is de natuurlijke ontwikkeling van de aanwezige bevolking nog meer bepalend 
voor de woningbehoefte. In dat geval blijven wij uitgaan van bovenstaande aandelen voor de 
woningbouwregio's, waarbij meer inspanning nodig kan zijn om de aandelen voor de stedelijke 
bundelingsgebieden te halen. 
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Vrij beschikbare woningbouwruimte 
Onder de vrij beschikbare woningbouwruimte verstaan wij de woningbouwcapaciteit waarover 
nog geen definitieve bestuurlijke afspraken tussen gemeenten en provincie zijn gemaakt, of die 
vrijkomt door nieuwe afspraken. De vrij beschikbare woningbouwruimte - uitgaande van de 
prognose 2004 - bedraagt ongeveer 5.600 woningen tot 2016 (28.000 - 22.400 woningen). De 
vrij beschikbare woningbouwruimte kan in de streekplanperiode veranderen. 

Wi j vinden het belangri jk om de vrij beschikbare won ingbouwru imte effectief 
te benut ten door deze primair in te zetten voor de volgende ruimtel i jke doel
einden: 
• meer concentratie van won ingbouw in de stedelijke bundelingsgebieden; 
• meer ru imte voor gebieden met een aantoonbare extra druk op de won ing

markt, waarbi j het accent op de stedelijke bundelingsgebieden bl i j f t l iggen. 
Geaccepteerd wordt dat de verhoudingen tussen woninbouwregio's veranderen; 

• meer ruimte voor oplossing van knelpunten in bestaand bebouwd gebied; 
• meer ru imte voor oplossing van knelpunten bij kwal i tei tsarrangementen in 

het landelijk gebied (zie hoofdstuk 2.2); 
• on twikke l ing van de pilots landelijk wonen 

Sturing op woningbouwverdeling 
Wij hanteren woningbouwrichtgetallen per regio en (daarvan afgeleid) per 
gemeente omdat deze het aangewezen instrument zijn om de gewenste 
woningbouwverdeling - naar bundelingsgebieden en regio's - te bereiken en 
te sturen op kwalitatieve doelen. In het kader van ons woonbele id worden de 
richtgetal len tweejaarl i jks geactualiseerd, met inachtneming van ruimtel i jke 
doelstel l ingen. 

2.1.3 Ruimte voor plaatsel i jke w o n i n g b e h o e f t e 

Goed en betaalbaar wonen voor iedereen is een belangrijke voorwaarde voor 
een leefbare ruimtelijke inrichting. Regio's en gemeenten krijgen - passend 
binnen de gegeven kaders voor bundelingsbeleid en woningbouwregio's - de 
ruimte om woningen te bouwen voor de woningvraag die voortkomt uit het 
gebied zelf en die wordt bepaald door de huishoudenontwikkeling van de 
aanwezige bevolking. Buiten de bundelingsgebieden vangen de regionale 
centra de woningbehoefte in de regio meer dan evenredig op. Daarnaast leg
gen wij een woonaccent op locaties in/bij kernen die goed met het openbaar 
vervoer ontsloten zijn. 
Het accent op de regionale centra betekent dat het aandeel van deze kernen 
in de woningtoename van de gemeente minimaal enkele procentpunten meer 
dan evenredig dient te zi jn in verhouding to t hun huidige aandeel in de 
woningvoor raad. Het accent op openbaar vervoerlocaties betekent dat 
geschikte woningbouwlocat ies in de nabi jheid van een knooppunt van open
baar vervoer zoveel mogeli jk worden benut. Dit betekent dat schaal en 
omvang van de won ingbouw de plaatselijke verhoudingen van zo'n kern in 
dat geval kunnen oversti jgen. 
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Met deze inzet wordt buiten de bundehngsgebieden woningbouw gerealiseerd die qua aard en 
schaal inpasbaar is in de ruimtelijke karakteristiek van de vele kleine kernen op het platteland. 
Daarnaast wordt de positie van de regionale centra als belangrijke regionale verzorgingsclusters 
op het platteland versterkt en wordt een bijdrage geleverd aan het gebruik van het openbaar 
vervoer. 

Wij vinden nieuwe dorpen in de zin van vol ledig nieuwe solitaire nederzett in
gen om landschappelijke redenen niet gewenst. Zo leveren wij een bijdrage aan de 
vitaliteit en het draagvlak van lokale voorzieningen in de bestaande kleine kernen 

Wij vinden dat binnen, maar zeker ook bui ten de stedelijke bundelings 
gebieden voldoende aandacht moet zijn voor de realisering van voldoende 
betaalbare en levensloopbestendige woningen in het lagere segment en het 
middensegment. Dit zowel in de huur- als in de koopsector. Daarbij vragen wij 
rekening te houden met herstructurering. Gemeentelijke plannen zijn voldoende flexibel om bij 
gewijzigde inzichten en behoeftes tot aanpassingen in de uitvoering te komen. 

2.1.4 Fryslan als woonprovincie 

Wij streven ernaar de woonkwaliteiten van Fryslan, zoals rust en ruimte, land
schappelijke en natuurlijke waarden, veiligheid en woon-zorgcombinaties te 
benutten als sociaal-economische impuls voor Fryslan. We stimuleren hiermee 
dat mensen uit andere provincies naar Fryslan verhuizen. Een bijkomende 
doelstelling is om nieuwe (landelijke) woonvormen optimaal in te zetten voor 
ruimtelijke kwaliteitsverbetering op het gebied van landschap, natuur, water 
en recreatie. 
Het grootste deel van de binnenlandse vestiging word t opgevangen binnen de 
stedelijke bundelingsgebieden, met een sterk accent op de stedelijke centra 
zelf. Buiten de bundelingsgebieden zijn wi j te rughoudend met het opvangen 
van woonmigrat ie door deze te beperken to t specifiek dorpse en landelijke 
woonkwal i te i ten waar aanvullend vraag naar is. 

Er zijn in Fryslan reeds ruime mogelijkheden voor ruim, rustig, en landelijk wonen: in vrijko
mende boerderijen en bebouwingsconcentraties in het landelijk gebied, in stads- en dorpsuit
breidingen met groen/blauwe woonmilieus en in de bestaande woningvoorraad van vele kernen 
op het platteland. Tot op heden heeft dit niet geleid tot een positief binnenlands migratiesaldo. 
De marktvraag is tot nu toe ook beperkt, zeker in het hogere en exclusieve marktsegment. 
Voorwaarde voor onze inzet is een goede woonpromotie, gericht op de verbreding van de Friese 
woningmarkt met woningzoekenden die een woonplek met een hoge landschappelijk recrea
tieve kwaliteit wensen die in andere landsdelen niet of moeilijk gevonden kan worden. 

Met het bieden van ruimte voor landelijke woonkwaliteiten voorkomen we dat de maatschap
pelijke meerwaarde versnippert, daarmee per saldo gering is en dat er zelfs landschappelijke 
nadelen gaan optreden. Met de verspreiding van veelsoortige woningen over het onbebouwde 
landelijk gebied zal volgens ons snel sprake kunnen zijn van een waarneembare en voelbare 
aantasting van de groene open buitenruimte. Om deze reden beperken wij - naast de ontwik
keling van groene woonmilieus in de stedelijke bundelingsgebieden en kwaliteitsarrangemen
ten in het landelijk gebied - de planologische ruimte tot een aantal pilots waarmee in de streek
planperiode ervaring kan worden opgedaan. 
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Pilots landelijk wonen 
Samen met gemeenten selecteren wi j een aantal pilots landelijk wonen. 
De pilots landelijk wonen zi jn: 

• Wi j zien ruimte voor t ien nieuwe landgoederen in Fryslan. Wi j gaan u i t van 
situering in de stedelijke bundelingsgebieden: twee nieuwe landgoederen 
in elk van de stedeli jke bundel ingsgebieden Leeuwarden, Drachten, 
Heerenveen/Joure en Sneek en één nieuw landgoed in elk van de stedelijke 
bundelingsgebieden Harlingen/Franeker en Dokkum. 

• Bij een nieuw landgoed gaat het om een ruimtelijke en functionele eenheid met één hoofd
gebouw van allure als cultuurhistorische uiting van deze tijd. Het hoofdgebouw heeft maxi
maal 3 woonheden en ligt op een perceel van meer dan 10 hectare, waar tevens nieuwe 
landschappelijke en natuurlijke waarden worden ontwikkeld. Meer dan 90% van de opper
vlakte is openbaar toegankelijk. Ook vormen van bosbouw en landbouw kunnen deel 
uitmaken van een nieuw landgoed. Het hoofdgebouw heeft primair een woonfunctie maar 
daarnaast zijn lichte vormen van ambachtelijke bedrijvigheid passend bij het landgoed 
mogelijk, ook in eventuele bijgebouwen. De maatschappelijke meerwaarde van een nieuw 
landgoed moet aantoonbaar zijn, waarbij de ontwikkeling van landschappelijke en natuur
lijke waarden door de overige functies wordt gefinancierd. 

• Nieuwe landgoederen kunnen het stedelijke woonmilieu completeren en bijdragen aan 
de ontwikkeling van aantrekkelijke stadsranden en stedelijke uitloopgebieden Het is van 
belang om de maatschappelijke meerwaarde van landgoederen zo gericht mogelijk in te 
zetten. 

• Wi j zien ruimte voor vijf landelijke woon-werkclusters, waar wonen, werk
en, en voorzieningen in een attractieve landschappelijke omgeving en 
in een bi jzondere mix met elkaar worden gecombineerd. Er is ru imte voor 
drie pilots in Zuid-Fryslan en twee pilots in Noord-Fryslan. De clusters zijn 
gelegen bij een bestaande kern met een omvang van meer dan 1.500 -2.000 
inwoners, afhankeli jk van de omvang van het init iat ief. Hierbij wo rd t geac
cepteerd dat een cluster de plaatselijke verhoudingen van een kern enigs
zins kan overstijgen en dat een cluster niet is gericht op de opvang van 
de plaatselijke woningbehoef te . Een hoge beeldkwal i te i t is ui tgangspunt. 
De clusters sluiten aan bij landschappelijke kwal i te i ten en structuren. De 
ontwikke l ing van nieuwe landschappelijke en natuur l i jke elementen ge
schiedt in een verhouding van circa 1 : 1 to t de omvang van het woon
gebied. 

• Bij een woon-werkcluster gaat het om een min of meer afzonderlijke ruimtelijke en functio
nele eenheid. Ter indicatie gaat het om circa 30 tot 50 woon-werkeenheden per cluster. 
Op deze wijze kan een eigen, zonodig ruimtelijk afgeschermde sfeer ontstaan, zonder dat 
er sprake is van een volledig solitaire en geïsoleerde ligging in het landelijk gebied. De ont
spannen woonsfeer overheerst. De mogelijkheden voor werken aan en bij huis zijn daarop 
afgestemd en zullen uitsluitend kleinschalig en milieuvriendelijk zijn (milieucategorie 1, bij 
uitzondering milieucategone 2). Tot de cluster kunnen zorg- en recreatieve voorzieningen 
behoren. 

• Wij hebben onder meer senioren, mensen met werk aan huis (vrije beroepen), kunstenaars 
en consultants als doelgroep op het oog, met als achterliggende filosofie: creatief en ont
spannen werken in een inspirerende omgeving, waarbij wonen en werken meer met elkaar 
verweven zijn, ook op hogere leeftijd. Een goede bereikbaarheid en ligging bij een recrea
tiekern vormen pré's voor een locatie. 
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Voor de pilots wordt een deel van de vrij beschikbare woningbouwruimte gereserveerd. De ont
wikkelingen rondom de pilots gaan we monitoren, met name op de herkomst van de nieuwe 
bewoners en de maatschappelijke meerwaarde en ruimtelijke kwaliteit die worden bereikt. 
Op grond hiervan bepalen wij of wij meer planologische ruimte gaan bieden om landelijke 
woonkwaliteiten te benutten. 

2.1.5 Zorgvuldig ruimtegebruik 

Om het toekomstige ruimtebeslag van wonen te beperken, worden nieuwe 
woningen zoveel mogelijk eerst in het bestaande bebouwde gebied van ker
nen opgevangen. Door het bestaande bebouwde gebied optimaal te benutten 
wordt bijgedragen aan een efficiënt gebruik van de ruimte en daarmee aan 
een duurzame ruimtelijke inrichting. Wij verstaan hier tevens onder dat reke
ning wordt gehouden met de ruimtelijke kwaliteiten en milieukwaliteiten in 
het bestaande bebouwde gebied. 
Het benutten van ruimtewinst in bestaand bebouwd gebied is geen doel op zich. Het is een 
manier om de ruimtelijke kwaliteit te verhogen. Het gaat er om iedere plek functioneel zo goed 
mogelijk te benutten. Niet de hoeveelheid steen per m2 telt, maar de hoeveelheid functie. Dit 
geldt ook voor nieuwe uitbreidingslocaties. 
Het bestaande bebouwde gebied wordt gevormd door de bestaande bebouwde kommen van 
steden en dorpen. De grens van het bebouwde gebied vormt hierbij geen harde vaste grens, 
maar deze schuift mee met nieuwe gerealiseerde uitbreidingen. 

Woningtoename 
Wij streven er naar dat 30 to t 40% van de net to woningtoename in bestaand 
bebouwd gebied word t gerealiseerd. Wij zetten hierbij voor de stedelijke centra in op , , 
30%, omdat de bebouwingsdichtheid hier al relatief hoog is en de woningbouwopgave aan
zienlijk is. Voor de regionale centra en de kleine kernen ligt de ambitie op 40%. Hier zijn meer
dere passende woningbouwmogelijkheden - aansluitend bij de plaatselijke woningbehoefte en 
de ruimtelijke karakteristiek - in het bestaande bebouwde gebied te vinden Het is daarom 
van belang om voldoende woningbouwcapaciteit te reserveren voor invullocaties in regionale 
centra en kleine kernen. 
De streefcijfers liggen zo'n 5% boven de woningtoename die de afgelopen jaren in bestaand 
bebouwd gebied in Fryslan is gerealiseerd. De te verwachten vraag naar hoogwaardige appar
tementen en etagewoningen geeft onder meer aanleiding onze streefambitie te verhogen. WIJ 
onderkennen dat de mogelijkheden sterk afhankelijk zijn van de plaatselijke omstandigheden, 
van de ruimtelijke kwaliteiten en milieukwaliteiten in een gebied, waaronder waardevolle groen
structuren en cultuurhistorische kenmerken. Er is dus lokaal maatwerk nodig. 

Herstructurering 
Wij vragen gemeenten de herstructureringsopgave te beki jken in relatie to t de 
totale kwanti tat ieve en kwali tat ieve woningbouwopgave. Wij zetten bij her
structurering van de bestaande woningvoorraad van een kern in op 100% 
terugbouw binnen het bebouwde gebied, zodat er per saldo in de kern geen 
woningafname plaatsvindt. Woningen die bij herstructurering verdwijnen als gevolg van 
sloop of samenvoeging worden zoveel mogelijk teruggebouwd binnen het bebouwde gebied 
van de kern. inclusief de benutting van invullocaties. Wij vragen hierbij wel aandacht voor het 
behoud van voldoende groene, recreatieve kwaliteiten. Daarom is maatwerk ook hier nodig. 
Gemotiveerde afwijkingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld wanneer de ruimtelijke kwaliteiten van 
een kern zich slecht verdragen met het bebouwen of intensiveren van bepaalde open plekken, 
terwijl bij de herstructurering van woonbuurten in de kern een afname van het aantal woningen 
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(verdunning) in verband met de gewenste woonkwaliteit dringend geboden is. 

Woningdichtheid 
Bij n ieuwe woonui tbre id ingen met een ruime, groene opzet gaan wi j uit 
van een minimale dichtheid van gemiddeld circa 15 woningen per hectare 
woon- gebied, inclusief bi jbehorende infrastructuur en groenvoorzieningen. 
Uitzonderingen hierop zijn denkbaar wanneer er sprake is van specifieke 
woonmil ieus waar behoefte aan bestaat, passend bij de kern en de omgeving. 
Dit kan het geval zijn bi] het ontwikkelen van landelijke woonmilieus in de stedelijke bunde-
lingsgebied-en of bij de pilots landelijk wonen. In de kleine kernen ligt meer nadruk op betaal
bare woning-en die aansluiten bij de plaatselijke woningbehoefte, met een bijpassende hogere 
woningdichtheid. 
De vraag naar meer kwaliteit van woning en woonomgeving en de bereidheid om daarvoor 
meer te betalen heeft de afgelopen decennia geleid tot bouwen in lagere dichtheden. Daarnaast 
zien we een toenemende vraag naar aantrekkelijke centrumstedelijke en centrumdorpse woon
milieus, waar hogere woningdichtheden mogelijk zijn Per saldo denken wij dat de gemiddelde 
woningdichtheid op nieuwe woningbouwlocaties kan toenemen. Daarvoor is maatwerk 
op lokaal niveau nodig, waarbij het vooral aankomt op goede afspraken tussen gemeenten, 
planontwikkelaars en woningbouwcorporaties over de woningtypen. Daarnaast is een goed 
stedenbouwkundig ontwerp belangrijk 
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2.1.6 Doorwerking ruimtelijk beleid 

WAT DOEN WE ZELF 

• Wij blijven in ons woonbeleid (Wenjen) 
(kwantitatief en kwalitatief) sturen met 
richtgetallen per regio en daarvan afgeleid 
per gemeente. De richtgetallen worden 
door ons regelmatig (tweejaarlijks) geactua
liseerd. Ook ons woonbeleid wordt regel
matig herijkt. 

• Wij doen regelmatig onderzoek naar de 
woningbouwopgaven. Dit vindt plaats via 
prognoseberekeningen van de bevolkings-
en huishoudenontwikkeling, woningbehoef
teonderzoeken, thematisch onderzoek en 
monitoring van de voorraad- en planontwik-
keling. Zonodig ontwikkelen wij acties om 
de kwantitatieve en kwalitatieve woning
bouw op het gewenste niveau te brengen. 

• Op basis van ons woonbeleid - in samen
hang met ons ruimtelijk beleid - beoordelen 
we gemeentelijke woonplannen en zetten 
wij in overleg met gemeenten de vrij 
beschikbare woningbouwruimte in. Op basis 
van woonplannen maken wij prestatie
afspraken voor de stedelijke centra. 

• Wij reiken kennis, methoden en aanspreken
de voorbeelden in andere gemeenten aan 
voor het benutten van woningbouwmoge-
lijkheden in bestaand bebouwd gebied. 

• Samen met gemeenten selecteren wij pilots 
landelijk wonen en gaan we deze vervol
gens monitoren aan de hand van meet
punten. Op grond hiervan gaan we beoor
delen of wij meer planologische ruimte 
gaan bieden. 

• In het kader van het stadsconvenant 
Leeuwarden spannen wij ons samen met de 
gemeente Leeuwarden in om de woning
bouw bij Leeuwarden op het gewenste 
kwantitatieve en kwalitatieve niveau te 
houden en zo nodig te brengen zodat mini
maal aan de taakstelling wordt voldaan. 

[p.rn.) 

WAT VERWACHTEN WE VAN ANDEREN 

• Gemeenten zorgen in woonplannen voor 
een actueel woonbeleid, gericht op de 
kwantiteit en kwaliteit van de lokale 
woningbouw; daarbij vindt afstemming met 
buurgemeenten en andere gemeenten in de 
woningmarktregio plaats. 

• Passende woningbouwmogelijkheden in 
bestaand bebouwd gebied worden door 
gemeenten optimaal benut. Dit bij voorkeur 
op basis van een inventarisatie en analyse 
van het bestaande bebouwde gebied waar
bij ook de herstructurering van de bestaan
de woningvoorraad wordt betrokken. 

• Samen met betrokken (woningbouw)-partij-
en wordt door gemeenten concreet invulling 
gegeven aan een gevarieerd woningaanbod 
dat aansluit op de behoefte van de bevol
king, met extra aandacht voor voldoende 
betaalbare woningen voor bijzondere doel
groepen. Nieuwbouw van woningen is daar
bij afgestemd op de herstructureringsopgave 
voor de bestaande woningvoorraad. Bij de 
kleinere kernen ligt de nadruk op aan
sluiting bij de plaatselijke woningbehoefte 
in het gebied. 

• Gemeenten reserveren voldoende woning
bouwcapaciteit voor woningbouwmogelijk
heden in bestaand bebouwd gebied, kwali
teitsarrangementen in het landelijk gebied, 
bijzondere doelgroepen, en voor toe
komstige onvoorziene kansen en mogelijk
heden op lokaal niveau. Voor woonlocaties 
wordt voldoende flexibiliteit in (bestem
mingsplannen opgenomen, zodat aanpas
singen van woningtypen tijdens de plan-
uitvoering mogelijk zijn. 

[p.rn.] 
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2.2 Leefbaarheid en sociale samenhang 

2.2.1 Inleiding 

Bij leefbaarheid en sociale samenhang gaat het over hoe mensen hun woon- en leef
omgeving beleven. Hierbij spelen bereikbaarheid van voorzieningen, de aanwezigheid 
van voldoende werkgelegenheid, de kwaliteit van woning en woonomgeving en de 
sociale verbanden een grote rol. 

Fryslan is een leefbare provincie. Ondanks de verschraling van voorzieningen op het platte
land zijn de meeste mensen in Fryslan tevreden over het voorzieningenniveau. Wel zou 
het postkantoor dichterbij moeten zitten en zijn er vooral op het platteland zorgen over de 
bereikbaarheid van huisartsen. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer kan - net als 
landelijk - beter. 

Naast de beschikbaarheid en de kwaliteit van (sociale) voorzieningen is ook de bereik
baarheid van voorzieningen van belang voor de leefbaarheid. Voorzieningen zijn redelijk 
over de provincie gespreid. Op kaart 3 zijn naast de stedelijke en regionale centra de 
'complete' dorpen aangegeven waar minimaal een basisschool, supermarkt, huisarts en 
dorpshuis aanwezig zijn. Er zijn in Fryslan geen regio's die wat deze basisvoorzieningen 
betreft structureel zijn onderbedeeld. 

Het aantal dorpshuizen is toegenomen. Dorpshuizen ontwikkelen zich inmiddels met 
financiële steun van de provincie tot multifunctionele centra. De bovenlokale en 
(boven)regionale voorzieningen, zoals voortgezet, MBO- en HBO-onderwijs, ziekenhui
zen, verpleeghuizen, zijn geconcentreerd in de grotere kernen. Deze zijn over het alge
meen voldoende bereikbaar, hoewel de afstand tot delen van de Zuidwest- en 
Noordoosthoek van de provincie aanzienlijk is. 

Leefbaarheid in de stad 
De stedelijke centra in Fryslan hebben kunnen profiteren van de sterke economische 
ontwikkeling in de afgelopen periode. Daardoor zijn de sociaal-economische situatie en 
de leefbaarheid hier verbeterd. Wel is er nog sprake van een eenzijdige bevolkings
samenstelling en een in verhouding tot de kleine kernen hoge werkloosheid. In een aantal 
stedelijke wijken is sprake van een opeenstapeling van problemen in de vorm van hoge 
werkloosheid, een eenzijdig woningbestand, toenemende onveiligheid en overlast, ver
paupering van openbare ruimte en vastgoed en afname van sociale samenhang en van het 
voorzieningenniveau. In sommige wijken is de leefbaarheid in een negatieve spiraal 
terechtgekomen. 

In het landelijke Grote Stedenbeleid en bij integrale stedelijke vernieuwing zijn pro
gramma's ontwikkeld om de leefbaarheid op wijkniveau te verbeteren. Ook de fysieke 
leefomgeving levert een bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid, bijvoorbeeld 
door in wijken ruimte te reserveren voor voldoende (zorg)voorzieningen of functie
menging en meer variatie in woonbuurten en woningtypen te bevorderen. 

Leefbaarheid op het platteland 
Door schaalvergroting in diverse sectoren neemt het aantal (commerciële) voorzieningen 
op het platteland af. Afstanden worden betrekkelijker door de toegenomen automobiliteit, 
moderne communicatiemiddelen en nieuwe vormen van vraaggericht openbaar vervoer. 
Creatieve oplossingen zorgen ervoor dat voorzieningen voldoende bereikbaar blijven. 
Het belang van directe nabijheid van voorzieningen is kleiner geworden, terwijl het belang 
van bereikbaarheid van voorzieningen is toegenomen. Er zijn nieuwe voorbeelden van klein
schaligheid waarop de markt inspeelt. Toch kan de afname van het aantal voorzieningen 
een probleem vormen voor mensen die minder mobiel zijn, zoals ouderen en gehandicapten. 
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Tot 2015 zal naar verwachting van 1.000 tot 1.500 boerderijen in Fryslan de agrarische 
functie verdwijnen, circa 2 % per jaar van het aantal agrarische bedrijven. Vaak gaat het 
om beeldbepalende gebouwen. Niet voor iedere vrijkomende boerderij zal snel een ver
vangende woonfunctie beschikbaar zijn. Andere geschikte vormen van hergebruik, zoals 
recreatie en kleinschalige bedrijvigheid zijn tevens van belang. Daarnaast zijn er in het 
landelijk gebied andere gebouwen waarvan de oorspronkelijke functie is vervallen. Er 
bestaat op het platteland het risico van verpaupering, verrommeling en verlies van 
ruimtelijke kwaliteit. 

De beschikbaarheid van betaalbare woningen voor de plaatselijke woningbehoefte loopt 
in kleine kernen terug. Vooral jonge starters kunnen moeilijk een geschikte woning 
vinden, waardoor er een eenzijdige bevolkingssamenstelling kan ontstaan (vergrijzing, 
ontgroening). Ook ouderen met een kleine beurs vinden in hun woonomgeving soms 
moeilijk een geschikte woning. 

In de uitvoering van ons plattelandsbeleid worden lokale initiatieven ondersteund om de 
leefbaarheid en de vitaliteit van het platteland te verbeteren. Wij gaan uit van het actief 
benutten van kansen en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden, naast het wegnemen 
van achterstanden. 
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2.2.2 Een ruimteli jke bijdrage aan leefbare steden 

We streven naar verbetering van de leefbaarheid en de sociale samenhang in 
de stedelijke centra, in het belang van alle inwoners van Fryslan. Dit komt tot 
uitdrukking in: 
• het realiseren van een evenwichtige bevolking- en huishoudensamenstel-

ling in de stedelijke centra door in te zetten op een meer gevarieerd en 
gedifferentieerd woningaanbod dat ook in het hogere segment keuzemo
gelijkheden biedt; 

• het bijdragen aan een structureel lagere werkloosheid en een hoog stede
lijk voorzieningenniveau in de stedelijke centra door ruimtelijke concentra
tie van gevarieerde werkfuncties en voorzieningen; 

• het vergemakkelijken van de combinatie van arbeid en zorgtaken in de steden. 
Door variatie in de bevolkingssamenstelling in de stedelijke centra ontstaat er draagvlak voor een 
volledig voorzieningenniveau. Ook is voldoende bedrijvigheid en werkgelegenheid op diverse 
niveaus van groot belang. Investeringen in de kennisinfrastructuur in de stedelijke centra dragen 
bij aan hoogwaardige werkgelegenheid voor afgestudeerden, waarmee innovatieve kennis en 
methoden voor Fryslan behouden kunnen worden. Met een goed woningaanbod kunnen de 
hogere inkomens en (jonge) gezinnen aan de stad worden gebonden. Zo zijn vrijstaande woningen 
en twee-onder-een-kap-woningen ondervertegenwoordigd in de stedelijke centra. 

Door ook op wijkniveau meer gevarieerd te bouwen en de woonomgeving op te knappen, kan 
de variatie in de bevolkingssamenstelling worden bevorderd. Hiervoor zijn vooral gemeenten en 
corporaties aan zet. Een onderdeel daarvan vormt de bouw van eengezinswoningen en appar
tementen voor hogere inkomens op geschikte plekken. Met meer functiemenging kan de veel
zijdigheid. de werkgelegenheid en de leefbaarheid op wijkniveau worden bevorderd. Ook de 
combinatie van arbeid en zorgtaken kan erdoor vergemakkelijkt worden. Het gaat hierbij om 
detailhandel, horeca, onderwijsvoorzieningen, kinderopvang, zorgvoorzieningen en klein
schalige en milieuvriendelijke vormen van bedrijvigheid en dienstverlening. De sociale samen
hang in stedelijke wijken wordt daarnaast bevorderd door de aanwezigheid van wijkcentra en 
buurthuizen, waar diverse wijkactiviteiten en wijkfuncties bij elkaar komen. 
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2.2.3 Een ruimtelijke bijdrage aan een vitaal platteland 

Wij streven naar behoud en versterking van de leefbaarheid en de vitaliteit 
van het platteland, vooral ten behoeve van de inwoners van het platteland 
zelf. Deze doelstelling komt tot uitdrukking in: 
• het bevorderen van een evenwichtige bevolking- en huishoudensamen-

stelling op het platteland door ruimte te bieden voor de opvang van de 
plaatselijke woningbehoefte; 

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

• het verbeteren van de ruimtelijke (kern)kwaliteiten van het platteland; 
• het verbeteren van de bereikbaarheid van voorzieningen door het draag

vlak voor bovenlokale en regionale voorzieningen in de regionale centra te 
behouden en te versterken en in te zetten op bereikbaarheid van deze voor
zieningen vanuit de kleine kernen; 

• het vergemakkelijken van de combinatie van arbeid en zorgtaken op het 
platteland. 

BIJ de selectie van de regionale centra zijn wij van een goede ruimtelijke spreiding over de 
provincie en van een goede bereikbaarheid uitgegaan. Uit kaart 4 blijkt dat bijna heel Fryslan 
binnen het bereik van 7V2 tot 10 km van een regionaal centrum of stedelijk centrum ligt 
Hierdoor is voor heel Fryslan sprake van een voldoende voorzieningenniveau, zeker in combina
tie met het aanbod in de kleine kernen. 

De leefbaarheid en de kwaliteit van het platteland zijn naar ons idee niet gediend met groot
schalige toevoegingen van woonfuncties, werkfuncties en voorzieningen. Gelet op de toegeno
men verweving van steden en platteland is dat ook niet nodig. Op deze wijze kan er behoed
zaam worden omgegaan met de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden 
van het platteland. Dit is in het belang van de vitaliteit van het platteland zelf. 

WIJ werken bij de uitvoering van Plattelansprojekten aan de verbetering van het netwerk aan 
basisvoorzieningen op het lokale schaalniveau door onder meer combinaties van basisvoorzie
ningen te benutten. Daarnaast versterken wij met concrete projecten de fysieke en de sociale 
infrastructuur. Dat geldt in het bijzonder voor dorpshuizen en multifunctionele centra. 

2.2.4 Functies in het landelijk gebied 

Het landeli jk gebied is primair bestemd voor functies die een ruimtel i jk-
funct ionele relatie met het landelijk gebied hebben. Het gaat daarbij vooral 
om de functies landbouw, recreatie, natuur en waterberging en bestaande 
woon- en werkfuncties en voorzieningen. Voor de andere nieuwe functies, 
waaronder nieuwe won ingen, niet-agrarische bedri jven, detai lhandel en 
andere publ iektrekkende functies, stellen wi j de randvoorwaarde dat ruimte 
gezocht moet worden in of aansluitend aan kernen en dat een goede land
schappelijke inpassing gewaarborgd is. 

Van deze beleidslijn kan worden afgeweken wanneer er sprake is van kwaliteits
arrangementen of wanneer het niet mogeli jk is om de bedoelde functies in of 
bij kernen te plaatsen. De locatie zal in zulke specifieke situaties steeds zorg-
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vuldig gekozen moeten worden door zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaan
de bebouwingsconcentraties en bebouwde objecten in het landelijk gebied. 

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

Wij versterken de vitaliteit van het platteland verder door 'kwaliteitsarrange-
menten' . Een kwaliteitsarrangement is een concreet project waarin nieuwe 
passende vormen van wonen, werken, recreëren, verzorging en/of de wijzi
ging van bestaande functies gelijktijdig worden gecombineerd met een ver
betering van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied. 

Bij kwal i tei tsarrangementen hanteren wi j de volgende algemene principes: 
• Ruimteli jke kwali tei tsverbetering staat voorop. De functies passen gezien 

hun aard, schaal en uitstraling in de karakteristiek van het landelijk gebieden 
voegen daaraan nieuwe kwal i te i ten toe. Dit kan per landschapstype ver
schillen; 

• Kwali tei tsarrangementen dragen bij aan de vital i teit van het p lat te land; 
• Er is een zichtbare koppel ing tussen de sociaal-economische functie en de 

ruimtel i jke kwal i tei tsverbetering; 
58 • Extra won ingbouw als onderdeel van kwal i te i tsar rangementen past 

binnende kaders van hoofdstuk 2 .1 . Gemeenten reserveren hiervoor vol
doende woningbouwcapaci te i t . Bij u i tzondering zetten wi j bij knelpunten 
de vrij beschikbare won ingbouwru imte in als het gaat om zeer bi jzondere 
projecten, met een maximum per gemeente; 

• Kwal i tei tsarrangementen hebben in relatie to t het onderl iggende wegen
net geen onaanvaardbare verkeersaantrekkende werk ing en veroorzaken 
geen extra mil ieubelasting; 

• Kwali tei tsarrangementen leveren geen beperking op voor de ontwikkelings
mogel i jkheden van agrarische bedri jven in de omgeving; 

• Gemeenten stellen hoge eisen aan beeldkwal i tei t . Ook is er aandacht voor 
er fgoed, zowel als te behouden factor als inspiratiebron voor ontwikke l ing. 

Wij denken aan de volgende voorbeelden: 
• hergebruik van vr i jkomende (agrarische) bebouwing, 
• verbetering van bebouwingsl inten en bebouwingsclusters, 
• recreatieve kwali tei tsverbetering, 
• verplaatsing van agrarische bedri jven om maatschappelijk gewenste doelen 

te realiseren, 
• ontwikke l ing van nieuwe landgoederen, zie hoofdstuk 2 .1 . 

Gemeenten zijn primair aan zet om invulling te geven aan kwaliteitsarrangementen. 
Betrokkenheid van onze kant is gewenst bij projecten met een bovenlokale uitstraling en bij pro
jecten die niet direct aansluiten bij de genoemde voorbeelden en die wel een grote ruimtelijke 
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kwaliteitsverbetering kunnen opleveren Voor een zorgvuldige beoordeling van concrete projec
ten is een goede procesbegeleiding noodzakelijk. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van gemeenten en provincie. 

1. Hergebruik van vrijkomende (agrarische) bebouwing 
Wij zetten met een passend hergebruik van vr i jkomende (agrarische) bebouw
ing in op het instandhouden van beeldbepalende gebouwen in het landschap, 
het verwijderen van beeldverstorende bebouwing, het behouden en verster
ken van de ruimtel i jke kwal i te i t van bebouwing en omgeving en het behoud 
van de sociaal-economische vital i teit van het platteland. Wij beschouwen de 
beoordeling van de verschillende hergebruikvormen primair als een gemeente
lijke taak. Wel hanteren wi j een aantal criteria voor functies, bebouwing en 
sloop. 

FUNCTIES 

Wonen, recreëren, functies in de sfeer van natuur- en landschapsbeheer, cultuur/kunst, educa
tie, 'zachte' horeca (zoals een theeschenkerij, restaurant en/of logies), zorg en ontspanning zijn 
geschikt als vervangende functie. Wij stellen geen maximum aan het aantal wooneenheden, 
recreatieve eenheden of de zorgcapaciteit in een beeldbepalend gebouw. Wel zijn woonfunc
ties en zorgeenheden beperkt tot het oorspronkelijke boerderijgebouw met daarin de woning, 
of tot de voormalige bedrijfswoning wanneer het een modern agrarisch bedrijf betreft. Bij 
uitzondering kunnen nieuwe wooneenheden of zorgeenheden in een bijgebouw worden 
toegestaan wanneer het gaat om een karakteristiek gebouw dat samen met het hoofdgebouw 
een waardevol geheel vormt. 

Bedrijfsfuncties en vormen van dienstverlening zijn als vervangende functies eveneens geschikt 
als: 
• het gaat om activiteiten die zowel functioneel als qua ruimtelijke uitstraling passen bij het 

karakter van het omliggende landelijke gebied. De nadruk ligt op activiteiten met een 
ambachtelijk of dienstverlenend karakter. Buitenopslag van goederen, materialen en voer
tuigen is ongewenst; en 

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

• eventuele bijpassende detailhandel geen afbreuk doet aan het voorzieningenniveau in kern
en. Detailhandel houdt overwegend verband met de agrarische productiefunctie en/of de 
recreatieve functie van het landelijk gebied. 

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

BEBOUWING 

Ook voor bebouwingsmogelijkheden op het perceel bieden wij ruimte voor gemeentelijk 
maatwerk. Centraal hierbij staat de silhouet van een erf (de compositie van meerdere gebouw
en) die in belangrijke mate de waarde van het erf voor het landschap bepaalt. Behoud van de 
boerenmaat van het erf is hiervoor van belang. Instandhouding van beeldbepalende bebouwing 
is in veel gevallen gediend met een passende vervangende functie met toekomstperspectief. 
Daarvoor vinden wij enige aanvullende nieuwbouw bij een nieuwe functie aanvaardbaar, mits 
deze qua omvang duidelijk ondergeschikt is aan de oorspronkelijke boerderij en ingepast is in 
de landschappelijke karakteristiek van de omgeving. 
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Sloop van het voormalige boerderijgebouw met aanpalende gebouwen in combinatie met de 
herbouw van een woning of woon(zorg)gebouw is aanvaardbaar, wanneer de bouwtechnische 
en functionele staat van de boerderij zodanig slecht is dat zinvol hergebruik daarvan niet langer 
haalbaar is. De herbouw dient gua hoofdvorm en ruimtelijke uitstraling verwant te zijn aan die 
van een boerderij/ boerenschuur. Vervanging van een moderne agrarische bedrijfswoning door 
een qua schaal en uitstraling vergelijkbare woning is mogelijk. 

SLOOP BEELDVERSTORENDE BEBOUWING (RUIMTE VOOR RUIMTE) 

Sloop van beeldverstorende bebouwing kan op verschillende manieren worden bevorderd: 
• Sloop kan in veel gevallen plaatsvinden bij hergebruik door passende functies, zeker bij ruim

ere mogelijkheden voor vervangend gebruik. Sloop is vaak (deels) al te financieren doordat 
de verkoopwaarde van het object bij sloop kan toenemen met 10%. Een bouwtitel voor een 
extra inpandige woning in een boerderij kan redelijkerwijs gekoppeld worden aan sloop van 
circa 750 m2 bebouwing op het perceel. Sloop kan zo een onderdeel vormen van de afwe
ging tot functiewijziging en bedongen worden bij planologischemedewerking. Wij zullen 
nader de mogelijkheden onderzoeken van een aanvullende gene-rieke sloopsubsidieregeling 
ter vergoeding van eventuele financiële tekorten; 

• Vervolgens kan op het erf vervangende nieuwbouw voor een nieuwe passende niet-woon-
functie worden toegestaan, waarbij een aanzienlijk grotere omvang van gebouwen wordt 
gesloopt Wij koppelen de mogelijkheid van vervangende nieuwbouw aan sloop van niet 
meer geschikte bebouwing, waarbij zorgvuldig met het bodemarchief en met het monu
mentale/beeldbepalende karakter van oude boerderijen en bijgebouwen moet worden om
gegaan. Wij vragen gemeenten hoge eisen aan beeldkwaliteit te stellen. 

• Voor de grotere knelpunten bieden wij de mogelijkheid om sloop van beeldverstorende 
bebouwing te financieren via compenserende woningbouw. In onze "ruimte voor ruimte"-
regeling gaan wij uit van de verhouding: één extra bouwtitel voor een (vrijstaande) woning 
voor de sloop van in totaal minimaal 1.500 m2 aan (agrarische) bebouwing of 5.000 m2 aan 

60 kassen. De te slopen oppervlakte van meerdere bouwpercelen kan worden samengevoegd, 
met een minimum van 250 m2 te slopen bebouwing per perceel. Ook de instelling van een 
(inter)gemeentelijk sloopfonds is mogelijk.Compenserende woningbouw dient bij voorkeur 
plaats te vinden in bebouwingslinten en -clusters in het landelijk gebied. Hiermee wordt een 
uitgesproken landelijk woonmilieu geboden, terwijl wordt voorkomen dat solitaire woon-
clusters in het landelijk gebied ont-staan. Compensatie op een solitair bestaand bouwper
ceel in het landelijk gebied kan bij uitzondering aanvaardbaar zijn. Dit zal nadrukkelijk gemo
tiveerd moeten zijn vanuit een aanzienlijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse, 
waarbij woningbouw goed aansluit bij het ruimtelijke bebouwingspatroon op het perceel. 

2. Verbetering van bebouwingslinten en bebouwingsclusters 
Wij streven met het toevoegen van passende, streekeigen w o o n - en werk-
functies naar verbeter ing van de ruimtel i jke kwal i te i t van bebouwingsl inten 
en bebouwingsclusters in het landeli jk gebied. Wij bieden ruimte voor het ter 
plaatse afronden, aanvullen of verdichten van deze l inten en clusters onder de 
randvoorwaarde dat de ruimtel i jke karakteristiek herkenbaar en beleefbaar 
bl i j f t . Behoud van voldoende doorzichten en van ritme in massa en ruimte vorm
en hiervan een onderdeel. 

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

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

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

van vrijkomende (agrarische) bebouwing is omschreven 

3. Recreatieve kwaliteitsverbetering 
Wij streven bij recreatiebedrijven in de omgeving van natuurgebieden naar 
verbeter ing van de recreatieve kwal i te i t gecombineerd met behoud en ont
wikkel ing van natuurl i jke waarden, kwant i tat ief en/of kwal i tat ief . 

Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding van een camping met een passantenhaven, die wordt 
gecombineerd met een vermindering van de recreatiedruk in een nabijgelegen natuurgebied, 
hetzij door verspreide lig- en aanlegplaatsen in de omgeving te saneren, hetzij door voorzienin
gen aan te leggen waarmee de vaardruk geleid wordt naar minder kwetsbare delen. In dat geval 
is kwalitatieve compensatie van natuurwaarden mede mogelijk. Dit kan de vorm aannemen van 
een saldobenadering, waarbij natuurwaarden minimaal gelijk blijven. 

4. Verplaatsing van agrarische bedrijven om maatschappelijk gewenste doelen te 
realiseren 

Wij stimuleren de verplaatsing van een agrarisch bedri j f naar een nieuwe 
passende locatie, wanneer deze een wezenl i jke belemmering vormt voor de 
realisering van een groot maatschappelijk belang. Bijvoorbeeld de realisering 
van de Ecologische Hoofdstructuur, het bereiken van de gewenste natuur 
kwal i te i t in nabij gelegen natuurgebieden, of de aanleg van recreatieve voor
zieningen. Mocht aangetoond worden dat bestaande financieringsmogeli jk-
heden voor verplaatsing ontbreken of ontoereikend zijn, dan kan op beperkte 
schaal compenserende (woon)bebouwing worden ingezet. Hiervoor hanteren 
wi j een aantal u i tgangspunten: 

• De nieuwe passende locatie is bij voorkeur een bestaande vrijkomende boerdenjlocatie; 
• Er zijn op de nieuwe locatie ruime agrarische ontwikkelingsmogelijkheden; 
• Ter compensatie kan één extra bouwtitel voor een woning worden verleend. Daarnaast kan 

voor de sloop van niet beeldbepalende bebouwing op de vrijkomende locatie compense
rende woningbouw worden ingezet. Gewenst is dat alle niet beeldbepalende bebouwing 
verdwijnt. Voor compenserende woningbouw gelden de uitgangspunten zoals eerder aan
gegeven Voor beeldbepalende bebouwing wordt gezocht naar passende vervangende func
ties, 

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

62 

WAT DOEN WE ZELF 

• Wij dragen bij aan de procesbegeleiding en 
beoordeling van kwaliteitsarrangementen 
met kennis en deskundigheid. Kennis over 
en ervaringen met kwaliteitsarrangementen 
zullen wij verzamelen en uitwisselen, 
afgestemd met de uitvoering van 
plattelandsprojecten. 

• Bij knelpunten in gemeentelijke woning
bouwcapaciteit voor kwaliteitsarrangement
en zetten wij de vrij beschikbare woning
bouwruimte in voor zeer bijzondere projec
ten, met een maximum per gemeente. 

• Wij evalueren in welke mate gemeenten 
concrete kwaliteitsarrangementen voor de 
beoogde doelstellingen hebben ingezet en 
daarbij passende (planologische) regelingen 
hebben opgenomen. 

• Wij onderzoeken de mogelijkheid van een 
generieke subsidieregeling voor aanvullende 
vergoeding van sloop van beeldverstorende 
bebouwing in het landelijk gebied. 

• Op basis van onze Nota Plattelandsbeleid 
werken wij met plattelansprojecten aan ver
betering van het netwerk aan basisvoor
zieningen op het lokale schaalniveau en aan 
versterking van de fysieke en sociale infra
structuur op het platteland. In dit kader 
subsidiëren wij de realisering van dorps
huizen en multifunctionele centra. 

[p.m.] 

WAT VERWACHTEN WE VAN ANDEREN 

• Gemeenten stimuleren en geven concreet 
invulling aan kwaliteitsarrangementen voor 
het landelijk gebied, inclusief een goede pro
cesbegeleiding en beoordeling van projecten. 
Voor kwaliteitsarrangementen wordt door 
gemeenten voldoende woningbouwcapa
citeit gereserveerd. 

• Gemeenten beoordelen en regelen planolo
gisch de hergebruikvormen in vrijkomende 
(agrarische) bebouwing, waaronder de 
toegestane bedrijfstypen. 

• Gemeenten stellen regelingen op om zoveel 
mogelijk beeldverstorende bebouwing in het 
landelijk gebied gesloopt te krijgen (ruimte 
voor ruimte). In dat kader wordt de mogelijk
heid van een (inter)gemeentelijk sloopfonds 
onderzocht. 

• Verschillende organisaties kunnen inspelen 
op ruimte voor ruimte, zoals projectorganisa
ties, woningbouwcorporaties, ontwikkelings
maatschappijen en makelaars. 

[p.m.1 
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2.3 WERKEN 

2.3.1 Inleiding 

P L A N 

Werkgelegenheid 
Tussen 1994 en 2004 heeft Fryslan een behoorlijke groei van de werkgelegenheid 
gekend, met name tot aan 2002. Meer dan de helft van de werkgelegenheid (52%) is 
geconcentreerd in de stedelijke centra, vooral in de industrie, de zakelijke dienstverle
ning en bij de publieke sector. De andere helft van de werkgelegenheid is verdeeld over 
de regionale centra (19%) en de plattelandskernen (29%). In de regionale centra gaat het 
dan vooral om banen in de industrie en bij de publieke sector. In de plattelandskernen is 
naast de industrie vooral de landbouw relatief sterk vertegenwoordigd. 

Bedrijventerreinen 
De uitgifte van bedrijventerreinen bedroeg tussen 1994 en 2004 gemiddeld 94 hectare 
per jaar. Dat is bijna twee keer zo veel als in 1994 werd voorzien. Zie onderstaande figuur. 
Doortrekking van de trend betekent dat er tot 2015 ongeveer 1.050 hectare aan nieuwe 
bedrijventerreinen zal worden uitgegeven. Dit is een hoog scenario aangezien het uit
giftepatroon vanaf 2001 is teruggelopen. Bij een laag scenario zal de uitgifte 700 hectare 
bedragen. Als ook rekening wordt gehouden met een ijzeren voorraad van 300 ha (dit 
is de voorraad die nodig is om ook in 2015 terstond uitgeefbaar terrein te hebben, onge
veer 31/2 maal de gemiddelde jaarlijkse uitgifte), bedraagt de totale behoefte aan nieuw 
bedrijventerrein in de periode 2005-2015 maximaal 1.350 ha. 

Per begin 2004 hebben de Friese gemeenten 420 hectare direct uitgeefbaar bedrijven
terrein in voorraad. Daarnaast kan van 280 hectare bedrijventerrein verwacht worden dat 
deze tot 2015 uitgeefbaar wordt. In totaal is daarmee 700 hectare bedrijventerrein als 
hard aanbod beschikbaar, waarvan bijna 60% in de stedelijke centra en 30% in de regio
nale centra. Bij een maximale behoefte van 1.350 ha betekent dit een planningsopgave 
van 650 hectare. Hiervan zijn al voor zo'n 400 ha plannen in voorbereiding. 

Kantoren 
De vier grote stedelijke centra hebben 800.000 m2 bruto vloeroppervlakte (bvo) aan 
kantoren. Ruim 70% zit in Leeuwarden, de rest vooral in Heerenveen en Drachten. 

De gemiddelde opname van nieuwe kantoorruimte was tussen 1998 en 2003 in 
Leeuwarden drie keer zo groot als in Heerenveen en Drachten. Sneek speelt een beschei
dener rol. Dat geldt in sterkere mate ook voor Harlingen en Dokkum. 

Een prognose van de toekomstige kantooropname voor een langere periode is met onze
kerheden omgeven vanwege het cyclische karakter van de kantorenmarkt. Voor de vier 
grote stedelijke centra gaan wij uit van een voortzetting van de trend, waarbij de groei 
in Leeuwarden hoger zal liggen dan die in Drachten, Heerenveen en Sneek gezamenlijk. 
De ontwikkeling in Harlingen en Dokkum is daarop aanvullend. Voor de regionale centra 
wordt uitgegaan van kleinschalige kantoorontwikkeling van ongeveer 750-1250 m2 bvo 
per centrum per jaar. De effecten van de Zuiderzeelijn zijn niet meegenomen in deze 
prognoses. Op grond hiervan komen wij tot een totale prognose voor nieuwe kantoor
ruimte in Fryslan van ongeveer 480.000 m2 bvo voor de periode 2005-2015, met een ruim
tebeslag van in totaal ongeveer 65 ha tot 2015. 

Detailhandel en grootschalige voorzieningen 
Detailhandel en voorzieningen zijn afhankelijk van de bevolkingsomvang binnen hun 
verzorgingsgebied. De detailhandel levert 15% van de totale werkgelegenheid. Het 
gemiddelde aanbod aan verkoopvloeroppervlakte detailhandel per inwoner van Fryslan 
bedraagt 1,8 m2, vergeleken met 1,7 m} voor Nederland. In combinatie met een relatief 
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lager gemiddeld inkomen per inwoner en een langzaam groeiende bevolking, wordt in 
Fryslan geen grote toename van het winkelvloeroppervlak verwacht. Door schaalvergroting 
en brancheverbreding is er een risico van wegzuigen en verdringing van winkels uit het 
centrumgebied. Schaalvergroting leidt er ook toe dat detailhandel zich meer concentreert 
in de grotere plaatsen. 

Onder perifere detailhandel (PDV) verstaan wij winkelvoorzieningen die qua aard niet 
meer in het kernwinkelgebied passen vanwege de volumineuze aard van de goederen of 
vanwege het gevaar voor de omgeving (zoals detailhandel in auto's, caravans, boten, 
keukens, meubelen, bouwmaterialen en brandbare en/of explosiegevaarlijke stoffen). 
Hieronder valt ook detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit van industrie en ambacht. 

Onder grootschalige detailhandelsvestigingen op perifere locaties (GDV) verstaan wij 
winkelvoorzieningen die qua assortiment wel in het kernwinkelgebied passen, maar die 
qua omvang (> 1.500 m2 verkoopvloeroppervlak) en bereikbaarheid buiten het kernwinkel
gebied gevestigd willen zijn (zoals shopping mails, warenhuizen, factory outlet centers en 
superstores). 

Ook andere voorzieningen (zoals horeca, theaters, bioscopen, zorginstellingen, scholen, 
bibliotheken, openbaar bestuur) zijn belangrijk voor de Friese economie. Ongeveer 1/3 
van de totale werkgelegenheid is in deze sector geconcentreerd. Door de ligging van de 
kernen in Fryslén zijn de verschillende voorzieningen ook qua omvang goed gespreid. 
Grote veranderingen in het aanbod van vooral de meer grootschalige voorzieningen wor
den voor de komende jaren niet voorzien. 

Figuur 1: Uitgifte bedrijventerreinen in Fryslan (in ha) 
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' ) voorlopig cijfer Tabel I: massa, opname en prognose kantoren in m 2 b ru to v loeroppervlakte 

MASSA OPNAME KANTOREN AFSPRAKEN 'RUIMTE PROGNOSE TOTALE 
KANTOREN PER JAAR IN VOOR WERK' OP- OPNAME KANTOREN 

IN 2004 1998-2003 NAME KANTOREN PER IN 2005-2015 
JAAR IN 2000-2010 

Leeuwarden 574.000(71%) 15 000 15 000 150.000 

Drachten 78.000(10%) 5 000 5 000 50.000 

Heerenveen 82.000(10%) 4.000 5 000 50.000 

Sneek 40.000 (5%) 2.000 3 000 30 000 

Harhngen 17 000 (2%) -- - 20.000 

Dokkum 17.000 (2%) -- -- 20.000 

Regionale 
centra 

- -- - 160.000 

Totaal 808.000 26000 480 000 

') inclusief aanvullende kantoorfunctie Franeker 
- geen cijfers beschikbaar 
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2.3.2 Vestigingsbeleid 

Met ons vestigingsbeleid voor werkfuncties en voorzieningen streven wij naar: 
• economische structuurversterking met een provinciaal werkgelegenheids

niveau dat overeenstemt met het landelijke gemiddelde; 
• een ruimtelijke verdeling van werkfuncties die bijdraagt aan sterke steden 

en een vitaal platteland; 
• een goede afstemming tussen de bereikbaarheidseisen van functies en de 

ontsluiting van locaties zodat de mobiliteit beheerst wordt; 
• een goede ruimtelijke kwaliteit en een goede milieukwaliteit; 
• voor de markt herkenbare en bruikbare vestigingslocaties. 
Dit betekent dat er een goede afstemming is tussen vestigingscondities van 
functies en kenmerken van locaties: voor ieder bedrijf is een goede plek 
beschikbaar. Wij maken voor verschillende werkfuncties onderscheid tussen: 
• vestigingsmogelijkheden naar typen kernen, waarbij wij vooral verant

woordelijk zijn; 
• vestigingsmogelijkheden binnen kernen, waarbij vooral gemeenten aan zet 

zijn. Wij bieden gemeenten hiervoor een handreiking. 

De verschillende werkfuncties (bedrijven, kantoren, detailhandel en voorzieningen) hebben 
verschillende vestigingscondities wanneer wordt gelet op de ruimtelijke consequenties zoals 
ruimtebeslag, verkeersaantrekkende werking, milieuhinder, onderlinge versterking van functies, 
ruimtelijke uitstraling en mogelijkheden van schaalvoordelen en kennisuitwisseling. In ons vesti
gingsbeleid benutten WIJ deze vestigingscondities om de gewenste ruimtelijke structuur te 
ondersteunen en te versterken en om nadelige effecten te voorkomen. 

2.3.3 Vestigingsmogelijkheden naar typen kernen 

Wij streven ernaar dat het type en de schaal van de werkfuncties aansluiten 
bij de kernenstructuur. Wij stellen specifieke vestigingscondities op om 
nadelige effecten te voorkomen en juist positieve effecten te genereren. 

Wij hebben hieronder een overzicht van de vestigingsmogelijkheden voor werkfuncties bij kernen 
weergegeven. Daarbij is het begrip 'naar aard en schaal' nader geconcretiseerd. In concrete 
situaties kan hiervan gemotiveerd worden afgeweken wanneer dit past binnen de algemene 
doelstellingen van het vestigingsbeleid. In het vervolg van deze paragraaf is dit overzicht nader 
uitgewerkt. 
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1 LEEUWARDEN OVERIGE REGIONALE BEDRIJFS OVERIGE I 

STEDELIJKE CENTRA CONCENTRATIE KLEINE 

CENTRA KERNEN KERNEN 

BEDRIJVEN 
AARD 

Alle categorieën Alle categorieën lichte en modern- lichte bedrijven lichte 
(Harlingen: zware gemengde - (tot categorie 3 bedrijven 
bedri|ven water- en bedrijven tot 50 m.: bij (tot cate
naven-gebonden, Sneek (tot categorie 4. uitzondering ook gorie 2) 
zware bedrijven afwegen in enkel geval tot 100 m.) 
t o v watersportprofiel; ook categorie S) 
Dokkum zware bedrijven 
afwegen t.o.v toenstisch-

recreatieve kwaliteiten) 

SCHAAL 

Alle categorieën Alle categorieën Zeer kleine tot Zeer kleine Zeer kleine 
middelgrote tot kleine bedrijven 

bedrijven bedrijven (tot 
(tot 10 0 0 0 m 2 ) (tot S OOOm21 2500m2> 

KANTOREN 
AARD 

Alle categorieën Zeer kleine tot middel Zeer kleine tot Zeer kleine Zeer kleine 
grote kantoren (tot ZSOOm2' kleine kantoren kantoren 
bij komst Z2I bij Drachten kantoren (tot 600m 2 1 (tot 600m 2 ) 

en Heerenveen ruimere (tot 1 20Om21 

mogelijkheden maar wel 
complementair aan 
Leeuwarden 

V E R H O U D I N G 

OVERIGE KERNEN 
Onbeperkt Totale omvang passend bij Totale omvang Totale omvang Totale 

schaal kern; hierover worden passend bi| passend bij omvang 
tussen betrokken gemeenten schaal kern schaal kern passend bij 
en provincie afspraken schaal kern 
gemaakt 

DETAILHANDEL 
Alle categorieën ABe categoneèn. Alle categorieën. Alle categorieën, Allecatego-

m u i GDV m u v GDV m u ï GDV. 
PDV beperkt 

categoneen. 
m.u.v GDV 
PDV beperkt 

VOORZIENINGEN 
Alle categorieën Lokale tot bovenregionale (BovenKokale en (BovenHokale Lokale 

voorzieningen, (boven)- regionale voorzieningen voorzieningen 
provinciaal. mits gerelateerd voorzieningen 
aan thema en passend bij 
schaal/ ontsluiting kern 

Stedelijke centra 
1. Bedrijven 
Stedelijke centra hebben een opvangtaak voor bedrijven in alle segmenten. 
Leeuwarden, Drachten en Heerenveen bieden ruimte aan alle bedrijfscate 
gorieën, passend bij hun positie en omvang. Sneek, Harlingen en Dokkum 
hebben vergelijkbare ontwikkelingsmogelijkheden, zij het dat: 
• zware bedrijven bij Sneek qua aard en verschijningsvorm worden afgewo

gen ten opzichte van het recreatieve (watersport)profiel van Sneek; 
• zware bedrijven bij Harlingen in hoofdzaak een water- en havengebonden 

karakter hebben, passend bij het profiel van Harlingen; 
• voor Dokkum het accent ligt op lichte en modern-gemengde bedrijven (t/m 
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milieucategorie 4). Andere bedri jven worden afgewogen ten opzichte van 
de toeristisch-recreatieve kwal i te i ten van Dokkum. 

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

2. Kantoren 
De stedelijke centra zijn de goede plekken voor kantoorvestigingen van enige 
omvang. Voor Leeuwarden zijn er geen beperkingen en bepaalt de markt het 
aanbod. Aanvullend hierop hebben de overige stedelijke centra mogeli jk
heden voor kleine en middelgrote kantoorvestigingen, waarbi j de omvang van 
kantoorlocaties word t afgestemd op de ontwikkel ingsmogel i jkheden van 
Leeuwarden. Kantoren zijn typisch stedelijke functies Grotere kantoren profiteren van een 
stedelijk vestigingsklimaat en versterken dit ook Op basis van de aangegeven prognoses maken 
WIJ met de betrokken gemeenten nadere afspraken. Franeker heeft een specifieke functie voor 
de opvang van kantoren van Harlingen. 

3. Detailhandel 
Kernwinkelgebieden zijn er mee gediend dat detai lhandel daarbinnen word t 
geconcentreerd. Vestiging hierbuiten is gewenst voor specifieke detailhandels
categorieën die binnen de kernwinkelgebieden moeil i jk inpasbaar zi jn dan 
wel afbreuk doen aan de kwal i te i t daarvan. Het gaat hierbij om de categorieën PDV 
en GDV. Gemeenten geven invulling aan de mogelijkheden voor PDV waarbij aanvullende bran
ches met een zeker volumineus karakter aan PDV kunnen worden toegevoegd, zoals detailhan
del in bruin- en witgoed, supermarkten, fiets- en autoaccessoires en plant- en dierbenodigdheden. 

GDV is mogeli jk in Leeuwarden, gelet op de omvang en de status als centrale 
stad. Mede op basis van een door de Tweede Kamer aangenomen motie bij de behandeling 
van de Nota Ruimte zullen wij in de aanloop naar het ontwerp streekplan nader onderzoeken 
welke kansen en bedreigingen er voor dergelijke locaties (eventueel voor verschillende bran
ches/sectoren) in Fryslan zijn. Wij constateren vooralsnog dat er in Fryslan geen grote stedelijke 
centra zijn waar GDV zonder meer past. Het gaat bij GDV om perifeer gelegen grootschalige 
winkels die uitsluitend bij (zeer) grote steden kunnen functioneren zonder wezenlijk afbreuk te 
doen aan het functioneren en de kwaliteit van het kernwinkelgebied. Daarnaast heeft GDV, 
gelet op de aanzienlijke schaal en de verdringingsmarkt waar het hier om gaat, in veel gevallen 
een wegzuigend effect op de winkelcentra in omliggende kernen. Om toch voor GDV in Fryslan 
een goede plek te kunnen bieden, zetten wij in op Leeuwarden als meest logische locatie. 
De gemeente Leeuwarden vult dit in, met aandacht voor de positie van het kernwinkelgebied. 

4. Grootschalige voorzieningen 
Grootschalige voorzieningen met grote bezoekersstromen en bovenregionale 
or iëntat ie horen thuis in de stedelijke centra, Leeuwarden voorop. Aansluitend 
zijn bi j een specifiek thema, zoals (water)sport , cu l tuurh is tor ie en/of 
(zee)haven (boven)provinciale voorzieningen bij de andere stedelijke centra 
mogeli jk. Leeuwarden heeft als provinciehoofdstad de benodigde massa voor (boven)pro-
vmciale voorzieningen en heeft tal van voorzieningen op het terrein van onderwijs, cultuur, zorg 
en zakelijke dienstverlening. Bij een themagerichte benadering is maatwerk per kern nodig. 
Wij stellen een goede afstemming tussen en profilering van de stedelijke centra onderling als 
randvoorwaarde. 
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Regionale centra 
1. Bedrijven 
Regionale centra hebben een opvangtaak voor diverse categorieën (zeer) 
kleine to t middelgrote bedri jven met een bi jbehorende mogel i jkheid voor 
bedri jventerrein op voorraad. Passend bij de aard en schaal van regionale 
centra richten de opvangmogel i jkheden zich op bedri jven in het lichte en 
modern-gemengde segment. 
Regionale centra zijn met deze ruimte in staat om hun bijdrage aan een economische vitaal 
platteland waar te maken. Een gepaste voorraad van bedrijventerrein bij de regionale centra is 
van belang om adequaat en tijdig op de behoeften van bedrijven in te kunnen spelen, zowel 
kwantitatief als kwalitatief. Primair is er ruimte voor bedrijven in de milieucategorieën 1 t/m 4 
(en in een enkel geval ook 5), met een kavelgrootte van maximaal 1 hectare. Een grotere schaal 
is in voorkomende gevallen mogelijk wanneer dit gemotiveerd wordt op grond van gebonden
heid van het bedrijf aan het desbetreffende regionaal centrum. 

2. Kantoren, detailhandel, voorzieningen 
In de regionale centra zijn mogel i jkheden voor kleinschalige (boven)lokale 
kantoorvestigingen die passen bij de funct ie van het betref fende regionale 
centrum. Bij de ontwikke l ing van PDV-locaties houden gemeenten rekening 
met een goed funct ionerend kernwinkelgebied. Daarnaast hebben voorzie
ningen in regionale centra een regionaal karakter. 
WIJ gaan voor de regionale centra bij kantoren uit van een groei van gemiddeld 1.000 m^ bvo 
per centrum per jaar. Dit kan per regionaal centrum naar schaal en omvang variëren. Net als bij 
de stedelijke centra zien wij voor de regionale centra mogelijkheden om aanvullende branches 
met een zeker volumineus karakter aan PDV toe te voegen. Hierbij wordt rekening gehouden 
met de beperktere schaal en omvang van de kernwinkelgebieden in de regionale centra. 

Bedrijfsconcentratiekernen 
1. Bedrijven 
In gemeenten zonder een stedelijk en/of regionaal centrum, exclusief de 
Waddengemeenten, is voorraadvorming van bedri jventerrein mogeli jk in de 
bedri j fsconcentratiekernen: Dronri jp, Heeg, Marrum, Stiens, Veenwouden en 
Winsum. De voorraad bedri jventerreinen is afgestemd op lichte en modern-
gemengde bedrijven, voornameli jk in de mil ieucategorieën 1 en 2 en de lichte 
vorm van mil ieucategorie 3 (bij uitzondering ook overig mil ieucategorie 3). 
Met het benoemen van deze kernen komen wij tegemoet aan de wens om ook op het platte
land tot verdere concentratie van bedrijvigheid te komen. Hiermee houden we landschappelijke 
kwaliteiten in stand en investeren we in het economisch vitaal houden van het platteland. 
Wij gaan uit van een kavelgrootte per bedrijf van maximaal V2 ha. 

Bedrijfsconcentratiekernen hebben een functie voor de opvang van bedrijven van enige schaal 
en omvang, uit de plaats zelf en/of vanuit de omgeving, waarvoor de stap naar een regionaal 
centrum te groot is. Daarnaast kunnen ze tegemoet komen aan de behoefte van clustering van 
bedrijven die aan de landbouw gelieerd zijn en, waar van toepassing, van watersportgebonden 
bedrijven. BIJ de selectie van bedrijfsconcentratiekernen is rekening gehouden met: 
• voldoende ruimtelijke spreiding in relatie tot de lokale vraag en de ligging ten opzichte van 

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

worden gemaakt. 
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2. Kantoren, detailhandel, voorzieningen 
Voor deze functies is het onderstaande beleid voor kleine kernen van toepassing. 

Kleine kernen 
1. Bedrijven 
Ruimte voor lokale bedri jven in kleine kernen draagt bij aan de levendigheid 
en de economische vital i teit op het lokale schaalniveau. Primair wo rd t binnen 
het bestaande bebouwde gebied naar ruimte gezocht door funct ieveranderin
gen, het intensiveren en combineren van functies, of het benutten van open 
ru imten. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe bedri jvigheid aan de rand van de 
kern onder de volgende voorwaarden: 
• het totale ruimtebeslag van het bedrijf blijft, ook op langere termi jn, beperkt 

en staat in een redelijke verhouding to t de schaal van de kern; 
• een verantwoorde milieuhygiënische inpassing is gewaarborgd; 
• rekening wordt gehouden met landschappelijke en cultuurhistorische waarden; 

di t stelt eisen aan de beeldkwal i te i t en de wijze van landschappelijke inpas
sing; 

• met de aanwezige infrastructuur zi jn de bereikbaarheid, de verkeersveilig
heid en de verkeersleefbaarheid in voldoende mate te waarborgen. 

In kleine kernen is geen voorraadvorming van bedri jventerrein mogel i jk. 
Type en de schaal van bedrijven passen in de kleine kern, zowel ruimtelijk als milieuhygiënisch. 
Ter indicatie gaat het om relatief kleinschalige bedrijfstypen in de milieucategorieën 1 en 2. Wij 
verzoeken gemeenten om selectief met de geboden mogelijkheden om te gaan. Wanneer niet 
aan de bovengenoemde voorwaarden kan worden voldaan, werken wij actief mee aan vestiging 
in een bedrijfsconcentratiekern, een regionaal of stedelijk centrum. Wij wijzen voorts op de in 
hoofdstuk 2.2 aangegeven vestigingsmogelijkheden in vrijkomende (agrarische) bebouwing in 
het landelijk gebied. Vooral startende bedrijven kunnen hier een geschikte en betaalbare vesti- 69 
gingslocatie vinden. 

2. Kantoren, detailhandel, voorzieningen 
Kantoorfuncties, detai lhandel en voorzieningen zijn afgestemd op de lokale 
verzorgingsfunctie van de kleine kernen. Wij zien hierbij geen of beperkte mogelijkhe
den voor PDV met een regionaal marktbereik, zoals keukens en woninginrichting. Uitbreiding 
van PDV met aanvullende branches vinden wij bij de kleine kernen niet gewenst vanwege de 
beperkte schaal van de kernwinkelgebieden. 

Landelijk gebied 
Naast de mogeli jkheden voor bedrijfsvestiging via kwal i tei tsarrangementen 
(hoofdstuk 2.2) is vestiging van bedri jven en voorzieningen in het landelijk 
gebied mogeli jk wanneer dat om funct ionele redenen nodig is. 
Functionele binding gaat op voor agrarische bedrijven waar de bijbehorende grond als productie
middel wordt ingezet. Het gaat ook op voor recreatiebedrijven en bedrijven voor beheer van 
natuur en landschap, die afhankelijk zijn van de kernkwaliteiten van het landelijk gebied. 
Het kan bij uitzondering tevens gaan om (clustering van) bedrijven die sterk aan de landbouw 
verbonden zijn, zoals agrarische loonbedrijven en agrarische opslag, waarvan vestiging op 
een bedrijventerrein om diverse redenen ongewenst is. Een zorgvuldige ruimtelijke inpassing 
waarbij rekening wordt gehouden met de kernkwaliteiten van het landelijk gebied is daarbij 
randvoorwaarde. 
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Aan agrarische bedri jven verwante (collectieve) voorzieningen, zoals mestver
werk ing, mestbewerking, mestvergisting en houtvergassing kunnen hier een 
passende plek kr i jgen wanneer deze voornameli jk t en dienste staan van o f 
verband houden met de bedrijfseigen agrarische activiteiten. Wanneer er geen 
sprake meer is van in hoofdzaak bedrijfseigen activiteiten, is concentratie van 
di t soort voorzieningen gewenst op daarvoor geschikte locaties. Daarbij wo rd t 
in volgorde onderzocht of een locatie mogeli jk is: 

• op bedri jventerreinen, glastuinbouwlocaties of rioolzuiveringslocaties; 
• op een geschikt, voormal ig agrarisch bouwperceel; 
• als geen van beide opties mogeli jk is, op een specifieke goed ontsloten 

agrolocatie in combinatie met vergelijkbare vormen van agrarisch verwante 
bedri jvigheid, zoals grondverzetbedrijven, landbouwmechanisatiebedri jven. 

In alle gevallen is een zorgvuldige landschappelijke inpassing van belang, gelet 
op de omvang en uitstral ing van dergeli jke voorzieningen. 

Specifieke vestigingslocaties 
Naast een opt imale benut t ing van bestaande natte bedri jventerreinen zien wi j 
ruimte voor ontwikke l ing van nieuwe natte bedri jventerreinen: 
• b i j Leeuwarden langs het Van Harinxmakanaal; 
• tussen Harlingen en Franeker langs het Van Harinxmakanaal; 
• bij Harl ingen in de vorm van een nieuwe ui tbreiding van de zeehaven, bij 

voorkeur binnendijks. Wij sluiten een eventuele buitendijkse ui tbreiding 
niet op voorhand uit. Hiervoor zal wel een afzonderl i jke planologische 
afweging moeten plaatsvinden waarbi j de landschappelijke, cultuurhis
torische en natuurl i jke waarden van zowel de Waddenzee als het binnen-

70 dijks gelegen gebied betrokken worden; 
• bij Drachten, Heerenveen en Sneek, gekoppeld aan de bestaande zi j takken 

van het Prinses Margr ietkanaal ; 
• bij Burgum, in relatie to t de opwaarder ing van het Prinses Margrietkanaal 

naar klasse Va en in combinatie met de Centrale As. 

Voor watersportgebonden bedri jven zijn de stedelijke en regionale centra en 
de recreatiekernen- voorzover deze aan geschikt vaarwater liggen - de primai
re vestigingslocaties. Randvoorwaarde is dat de mogel i jkheden aansluiten bij 
de aard en schaal van de kern en landschappelijk zorgvuldig worden ingepast. 

2.3.4 Vestigingsmogelijkheden binnen kernen 

Het is van belang dat werkfuncties en voorzieningen ook op het niveau van een kern op de 
goede plekken terecht komen. Hiervoor zijn gemeenten primair verantwoordelijk. Voor de invul
ling van dit deel van het vestigingsbeleid geven wij een handreiking met een onderscheid naar 
vier werkmilieus. Deze zijn beter van elkaar te onderscheiden naarmate kernen groter van 
omvang zijn. Wij hanteren de volgende uitgangspunten: 

Centrummilieus en centrumrandmilieus 
• Het centrummilieu is als kernwinkelgebied meestal het oudste deel van een kern met in som

mige gevallen historisch waardevolle kenmerken. Het centrummilieu beschikt over een con
centratie van werkfuncties, overwegend detailhandel, die bezoekers- en ruimte-intensief zijn. 
Het centrummilieu wordt intensief gebruikt door winkelend publiek. 
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• De centrumrandmilieus sluiten aan op het centrummilieu en zijn gegroepeerd rond een of 
meerdere verkeersmodaliteiten (knooppunten). Er is een schaalverschil tussen het centrum 
en de centrumrand. De werkfuncties hebben een intensieve functionele relatie met het 
centrummilieu, complementair of ondersteunend. 

• We zetten in op versterking van de kwaliteiten en de aantrekkelijkheid van de centrum 
milieus als plekken van ontmoeting, dienstverlening, ontspanning en vermaak. 

• We zetten in op het benutten van centrumrandmilieus voor centrumgerichte functies (zoals 
kantoren, PDV en eventueel supermarkten), die qua omvang, schaal en verkeersaantrekking 
niet goed in het centrummilieu passen. 

• Voorzien wordt in de eventuele behoefte aan nieuwe deelcentra op geschikte knooppunten 
van verkeer en vervoer in het stedelijke gebied, met een goede afstemming met het func
tioneren van bestaande centra. 

Perifere milieus 
• Perifere milieus liggen op enige afstand van het centrummilieu of aan de rand van de kern. 

In perifere milieus zijn overwegend typen werkfuncties aanwezig die niet in de andere 
milieus inpasbaar zijn, zoals industrie-, transport- en distributiebedrijven of grootschalige 
detailhandelsvestigingen. Het perifere milieu is sterk verbonden met verkeersmodaliteiten en 
biedt ruimte voor de ontwikkeling van grootschalige werkfuncties. 

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

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

• Bij het bepalen van de schaal en omvang van PDV (en GDV voor Leeuwarden), voorzover 
niet in centrumrandmilieus onder te brengen, is een goede afstemming met de winkelfunc
tie van de centrummilieus van belang. 

Verspreide milieus 
• De overige milieus met werkfuncties zijn verspreide milieus. Het gaat om één of enkele 

werkfuncties met een overwegend lokale oriëntatie. Er kan sprake zijn van verspreide vesti
gingen binnen een kern, bijvoorbeeld een wijkwinkelcentrum. Daarnaast kan ook sprake zijn 
van verspreide vestigingen in het buitengebied. Werkfuncties kunnen zowel verspreid als 
enigszins geconcentreerd voorkomen. 

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

2.3.5 Ruimtelijke kwaliteit 

Bij de ruimtelijke inpassing van (nieuwe) werkfuncties vragen wij specifiek aandacht voor de vol
gende aspecten van ruimtelijke kwaliteit: 
• Voor eff iciënt ruimtegebruik is het van belang dat bestaande bedri jven-

locaties benut worden alvorens nieuwe bedrijvenlocaties ontwikkeld worden. 
Als gevolg van verandering van de aard of van de benodigde ruimte van de werkfuncties 
kan via herstructurering mogelijk ruimte gevonden worden. 

• Een goede beeldkwal i tei t en een zorgvuldige landschappelijke inpassing 
van bedrijvenlocaties zijn extra belangrijk in historisch, landschappelijk of 
stedenbouwkundig waardevol le gebieden. In het bi jzonder geldt di t voor 
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zichtlocaties, watersportgebonden bedri jvigheid in open gebieden en bij 
de landschappelijke inpassing van agrarisch verwante bedri jvigheid en voor
zieningen. 

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

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

• Bij de inrichting van een bedrijventerrein spelen eisen ten aanzien van externe veiligheid 
Zo worden mogelijke conflicten tussen risicovolle inrichtingen en kwetsbare objecten waar
onder winkels en kantoren - vermeden. 

Waar gewenst zullen wij gemeenten ondersteunen bij de invulling van deze aspecten. 

2.3.6 Doorwerking ruimtelijk beleid 

72 

WAT DOEN WE ZELF 

• Wij ondersteunen gemeenten bij de ont
wikkeling (en/of herstructurering) van werk-
locaties met onze expertise en kennis op het 
vlak van landschappelijke inpassing, steden
bouwkundig ontwerp en ruimtelijke kwa
liteit. 

• Wij stimuleren een intensievere samenwerk
en tussen gemeenten, zodat de mogelijk
heden voor profilering van werklocaties ten 
volle kunnen worden benut. 

• Wij maken met de betrokken gemeenten 
afspraken voor de komende jaren over de 
omvang van kantoorontwikkeling in de 
stedelijke centra in relatie tot onze inzet op 
een plus voor Leeuwarden. Deze afspraken 
worden om de vijf jaren geactualiseerd. 

• Wij werken actief mee aan vestiging van een 
lokaal bedrijf in een bedrijfsconcentratie-
kern, een regionaal of stedelijk centrum 
wanneer vestiging in een kleine kern onder 
de genoemde voorwaarden niet mogelijk is. 

• In SNN verband voeren wij het Kompas
programma uit ter stimulering van diverse 
ruimtelijk-economische ontwikkelings
projecten. Daarnaast werken wij aan de 
Strategische Agenda om ook voor de periode 
2007-2013 van het rijk en de Europese Unie 
ruimtelijk-economische stimuleringsmiddelen 
te verkrijgen voor Noord-Nederland. 

[p.m.j 

WAT VERWACHTEN WE VAN ANDEREN 

• Gemeenten zorgen voor een voldoende en 
adequaat aanbod van werklocaties afgestemd 
op de vraag van bedrijven en voorzieningen. 

• Gemeenten onderzoeken of bestaande be-
drijvenlocaties beter kunnen worden benut 
alvorens nieuwe bedrijvenlocaties worden 
ontwikkeld. 

• De betrokken gemeenten stemmen de 
kantoorontwikkelingen tussen de stedelijke 
centra op elkaar af. 

• Gemeenten benutten kansen om door 
onderlinge samenwerking bij te dragen aan 
profilering van werklocaties, waardoor de 
gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde 
ervan toenemen. 

[p.m.] 
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2.4 NETWERKEN 

2.4.1 Inleiding 

Een goede netwerkstructuur is onmisbaar voor de mobiliteit van de inwoners van Fryslan en voor de 
sociaal-economische ontwikkeling van de provincie Wij verstaan onder netwerken weg-, water-, 
spoor-, en leidingenverbindingen waarlangs mensen, goederen, diensten en informatie zich ver
plaatsen Netwerken bepalen niet alleen de interne bereikbaarheid binnen Fryslan, maar ze zorgen 
ook voor de bereikbaarheid van Fryslén van buiten en daarmee voor de positionering van Fryslan in 
breder (inter)nationaal verband Daarmee is de relatie tussen netwerken en ruimtelijke ontwikkelingen 
wederzijds aan de ene kant trekken goed ontsloten locaties meer ruimtelijke dynamiek aan, aan de 
andere kant worden netwerken beter benut als ze zijn aangesloten op de meest dynamische locaties. 

Wij verwachten een verdere groei van de mobiliteit Zowel het personenvervoer als het vervoer van 
goederen en diensten (inclusief ICT) zal sterk blijven toenemen Meer dan de helft (56%) van de 
personenverplaatsmgen binnen Fryslan wordt per auto afgelegd De meeste goederen worden per 
vrachtauto vervoerd, qua gewicht zo'n 75%. Het aantal autokilometers stijgt tot 2020 met bijna 50%, 
het goederenvervoer met 20% Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer staan onder druk. 

De toename van de mobiliteit is onder meer het gevolg van de toegenomen arbeidsparticipatie, de 
groei van de economie en de daarmee gepaard gaande welvaartstijgingen Mobiliteit bevordert in 
z'n algemeenheid de leefbaarheid 

De toename van mobiliteit heeft echter ook nadelen: netwerken worden zwaarder belast waar
door de congestie toeneemt en vooral de stedelijke centra slechter bereikbaar worden. Knelpunt- en 
doen zich vooral voor bij Leeuwarden, Heerenveen/Joure en bij de aansluiting van Noordoost- en 
Zuidwest-FrysISn op het landelijke wegennet BIJ een toenemende mobiliteit nemen de milieu
belasting en de verkeersonveiligheid ook toe 

Onderzoek toont aan dat bij een grotere concentratie van inwoners het gebruik van openbaar 
vervoer en fiets toeneemt en het aandeel van de auto afneemt Dit wordt geïllustreerd in de 
onderstaande figuren voor vijf willekeurige m omvang variërende kernen. 

Naast het netwerk voor het vervoer van goederen en personen is er ook een netwerk voor het 
transport van energie, water en informatie. Het gaat hier om gas-, elektriciteit- en waterleidingen, 
glasvezelnetten en overige ICT-verbindingen. communicatiemasten en straalpaden. Dit netwerk 
ligt deels bovengronds en deels ondergronds 

Onderzoek toont aan dat de invloeden van ICT op beperking van de fysieke mobiliteit tot nu toe 
gering zijn De effecten van telewerken en boodschappen via internet wegen niet op tegen de 
groei van het aantal kns-kras verplaatsingen, de langere verplaatsingsafstanden en de blijvende 
noodzaak van persoonlijke contacten Wel kan ICT een structurerende en wervende vestigings
factor zi|n voor bedrijfsvestiging. 
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2.4.2 Opt ima le bere ikbaarhe id als doe l 

Wij streven naar een optimale interne en externe bereikbaarheid van Fryslan 
als belangrijke impuls voor economische ontwikkeling, de ruimtelijke struc
tuur en de leefbaarheid. Bij het verbeteren van de bereikbaarheid staan een 
zorgvuldige ruimtelijke inpassing en veiligheidsaspecten centraal. 

2.4.3 Bi jdrage van het ru imte l i jk beleid aan mobi l i te i ts-
beheersing 

De wijze waarop woningen, bedrijven, kantoren, winkels en recreatievoorzie
ningen zijn verspreid beïnvloedt het mobiliteitspatroon. Wij zetten met ons 
ruimtelijk beleid in op de beheersing van (auto)mobiliteit, zodat netwerken 
niet onnodig belast worden. Hierbij richten wij ons op: 
• het concentreren van wonen, werken en voorzieningen; 
• het benutten van bestaande infrastructuur; 
• het stimuleren van goederenvervoer over water en spoor; 

Concentratie van wonen, werken en voorzieningen 
Wij zet ten in op concentratie van wonen, werken en voorzieningen in primair 
de stedelijke centra en secundair de regionale centra. Verder vullen wij ons concen
tratiebeleid onder meer in door het bundelen van aanvullende woningbouw op een redelijke 
fietsafstand van de stedelijke centra. In combinatie met een uitgebreid stelsel van fietspaden in 
en rond de stedelijke centra stimuleren wij hiermee het gebruik van de fiets. Door verstedelij
king te concentreren neemt het draagvlak voor openbaar vervoer toe. Tevens leidt de bundeling 
van functies gemiddeld tot kortere verplaatsingsafstanden. 

Benutting van bestaande infrastructuur 
Wij stemmen bereikbaarheidseisen van werkfuncties en ontslui t ingskwal i tei
ten van locaties op elkaar af. Wij hebben dit uitgewerkt in hoofdstuk 2.3. Zo zijn 
werkfuncties met veel werknemers en bezoekers gediend met een centrale ligging en een goede 
ontsluiting met het openbaar vervoer en de auto. Werkfuncties met veel en zwaar (vrachtauto
verkeer zijn gediend met een optimale wegontsluiting buiten woongebieden om. Specifiek 
bevorderen wij het goederenvervoer over water door bedrijvenlocaties aan vaarwater aan te 
prijzen voor watergebonden bedrijven. 

Wi j vragen gemeenten voor nieuwe grote woningbouwlocat ies, voor de vesti
ging van grote publiekstrekkende voorzieningen, voor kantoren met veel per
soneel en voor bedrijven met grote goederenstromen een mobil i teitstoets uit 
te voeren. Uit deze toets blijkt of de bestaande verkeer- en vervoervoorzieningen de extra 
mobiliteit kunnen opvangen qua capaciteit en veiligheid. Tevens wordt daarbij ook de potentie 
voor openbaar vervoer in beeld gebracht Bij deze toets betrekken gemeenten het voor het PWP 
opgestelde kwaliteitsnetwerk goederenvervoer. Dit netwerk omvat de verbindingen die voor het 
goederenvervoer het meest belangrijk zijn en waarin de komende jaren met prioriteit geïn
vesteerd zal worden. 

Wij bieden passend bij onze kernenstructuur ruimte voor nieuwe ontwikkelingen 
bij knooppunten in de netwerkstructuur. Naast onze algemene inzet op concentratie 
van wonen, werken en voorzieningen in de stedelijke en regionale centra legen wij 
een woonaccent bij kleine kernen met een goede openbaar vervoerontsluiting. 
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Zo kan bijvoorbeeld woningbouw bij kernen met een treinstation het draagvlak voor deze open
bare vervoerlijnen versterken. Ook zetten wij op termijn bij de nieuwe stationslocaties van de 
Zuiderzeelijn in op concentratie van nieuwe (hoog)-stedelijke functies. 

Openbaar vervoer is afhankelijk van de beschikbaarheid van vraag naar dit vervoer. Een goede 
uitvoering van ons streekplanbeleid is van invloed op het slagen van een goed openbaar 
vervoersbeleid in het PWP 

Stimuleren goederenvervoer over water en spoor 
Wij stimuleren het goederenvervoer over water en spoor omdat dit minder 
belastend is voor het leefmil ieu. Hiertoe bevorderen wi j de beschikbaarheid-
van voldoende natte bedri jventerreinen met overslagvoorzieningen. Wij vinden 
het vervolgens van belang dat deze terreinen vrijwel uitsluitend worden toebedeeld aan vaar
weggebonden bedrijven en bedrijven met omvangrijke goederenstromen die voor vervoer over 
water geschikt zijn. WIJ verzoeken gemeenten om hiermee rekening te houden. Het meeste 
vervoer vindt plaats over het Prinses Margrietkanaal, dat wordt opgewaardeerd naar CEMT-
klasse Va. Daarnaast zijn het IJsselmeer, het Van Harinxmakanaal en de zijtakken van het 
Prinses Margrietkanaal van belang. 

De mogel i jkheden voor een verdere ontwikke l ing van goederenvervoer per 
spoor zi jn in Fryslan meer beperkt. Wi j zien vooral kansen bij het enige mul t i -
modale knooppunt te Leeuwarden, waar spoor- en wegverbindingen bij elkaar 
komen 

2.4.4 Versterking van de netwerkstructuur ter onder
steuning van de ruimteli jke structuur 75 

Wij zetten de netwerkstructuur strategisch in voor de ondersteuning en 
versterking van de gewenste ruimtelijke structuur. Hierbij richten wij ons op 
de volgende punten: 
• Versterking van de Noordelijke Ontwikkelingsas; 
• Verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming van de stedelijke centra; 
• Verbetering van de regionale bereikbaarheid; 
• Verbetering van de bereikbaarheid binnen stedelijke gebieden; 
• Impuls voor de beroepsvaart 
Versterkingen in de netwerkstructuur staan globaal op kaart 5 aangegeven. 

Het PWP regelt de afstemming tussen het verkeer- en vervoersysteem en de verplaatsings
behoeften van personen en goederen, met aandacht voor de (verkeers)-veiligheid en de 
kwaliteit van de leefomgeving. Daarbij is de ruimtelijke structuur bepalend voor de kwaliteit 
van de voor-zieningen van wegen en fietspaden. 

Verbeteringen in de infrastructuur zijn primair gericht op het oplossen van verkeerskundige 
knelpunten, zoals het verbeteren van de capaciteit, de kwaliteit van de bereikbaarheid of de 
veiligheid. Wel kan na verloop van tijd blijken dat een betere ontsluiting van een kern of regio 
resulteert in een extra vraag naar bijvoorbeeld wonen en werkfuncties. Of daaraan tegemoet 
wordt gekomen zal worden afgewogen tegen meerdere aspecten, zoals de ruimtelijk-economi
sche ontwikkeling van een regio die ons voor ogen staat, de ligging van de kern(en) in de regio, 
het voorzieningenniveau, de omvang van de kern en de kwetsbaarheid van de omgeving. 
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Binnen de provinciale aantoonbare behoefte bieden wij bij integrale gebieds
ontwikkeling de mogelijkheid om een programma voor wonen en/of werken 
voor financiële verevening in te zetten. Het (eventuele) programma voor 
wonen en/of werken zal alleen in specifieke gevallen van provinciaal belang 
ingezet worden. De Centrale As is voor ons een dergelijk project. Met dit pro
gramma kunnen wij flexibel inspelen op ontwikkelingen binnen de provincie, 
zonder daarbij afbreuk te doen aan ons algemene ruimtelijke beleid met de 
daaraan gekoppelde kernenstructuur en programma's voor wonen, werken 
en voorzieningen. Dit houdt concreet in dat wij mogelijkheden bieden voor 
vormen van ontwikkelingsgericht werken mits die niet zullen concurreren met 
onze inzet op ontwikkelingsprojecten gericht op de grotere stedelijke centra, 
zoals de Zuiderzeelijn en de Haak om Leeuwarden. 

Versterking Noordelijke Ontwikkelingsas 
Wij zetten met andere partners in op de versterking van de Noordelijke 
Ontwikkelingsas. Wij streven hierbij naar de aanleg van een snelle ( inter
nationale spoorverbinding tussen Groningen en Amsterdam, de Zuiderzeelijn 
(ZZL). Om de effecten op landschap en natuur te beperken zetten wij in op 
bundeling van het tracé met de A6/A7. In Fryslan zijn halteplaats-en voorzien in 
Heerenveen, Drachten en Leeuwarden. Vooral hier zullen wij op termijn de 
ruimtelijk-economische effecten van de Zuiderzeelijn faciliteren. 
In een afzonderlijke tracéprocedure wordt het exacte tracé bepaald WIJ verwachten dat 
de meeste effecten zich né de streekplanpenode zullen gaan voordoen. Met dit streekplan 
sorteren wij uiteraard wel voor op de komst van de ZZL. 

Wij versterken de Noordelijke Ontwikkelingsas verder met de opwaardering 
van het Prinses Margrietkanaal naar CEMT-klasse Va, zodat grotere en 
zwaardere schepen hiervan gebruik kunnen maken. 
Een groot deel van de vaarwegverbreding en verdieping is inmiddels gerealiseerd. Daarnaast 
worden meerdere kunstwerken nog verbeterd of vervangen. Als vaarwegbeheerder werken wij 
hierbij nauw samen met het rijk, die eindverantwoordelijk is. 

Verbetering bereikbaarheid en doorstroming stedelijke centra 
De stedelijke centra zijn aangesloten op (inter)nationale infrastructuur en zijn 
onderling verbonden door stroomwegen. 
Gelet op de omvang van deze centra, bieden ze draagvlak voor meest hoogwaardige vormen 
van openbaar vervoer. De bereikbaarheid van enkele stedelijke centra staat door de verkeers
toename onder druk. 

LEEUWARDEN, HARLINGEN 

Wij streven naar een verdere verbeter ing van de bereikbaarheid van en de 
doorstroming van het autoverkeer bij Leeuwarden en Harl ingen. Hiertoe 
zetten wi j primair in op de versterking van de ontsluitingsas Afsluitdi jk -
Leeuwarden - Drachten, bestaande uit: 

• De verdubbel ing van de Waldwei tussen Leeuwarden en Drachten, met op 
termi jn een ui tvoering als autosnelweg; 

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

• De verdubbel ing van de N31 tussen Zurich en Harl ingen, ook uit veil ig
heidsoverwegingen, met op termi jn een uitvoering als autosnelweg; 

• Het op termi jn verdubbelen van de N31 bij Harl ingen. 

Daarnaast zetten wi j bij Leeuwarden in op de aanleg van de Noordwest-tangent. 
Met de Noordwest-tangent krijgt het gebied ten noorden van Leeuwarden een betere aanslui
ting op het landelijke wegennet. Ook wordt Leeuwarden ontlast van doorgaand verkeer. 
Het biedt tevens een alternatieve route voor het verkeer met een herkomst of bestemming 
in Leeuwarden. 

Ook zien wi j kansen om de realisering van een voorstadhalte bij Werpsterhoek 
te combineren met een verdere opwaarder ing van de spoorwegverbinding 
Groningen-Leeuwarden. Deze maatregelen voorzien in een betere bereikbaar
heid per spoor van twee toekomstige grote strategische werklocaties in Noord-
Nederland (Werpsterhoek te Leeuwarden en Europapark te Groningen). 

DRACHTEN 

Voor Zuidoost-Fryslan zetten wi j in op de verbetering van de verbinding met 
Drenthe en Duitsland door de N381 Drachten - Drentse grens op te waarderen 
to t s t roomweg. 
Hiermee structureert de N381 het verkeer in Zuidoost-Fryslan nader. Passend binnen het alge
mene streekplanbeleid, bieden wij ruimte om de eventueel op termijn groeiende behoefte aan 
wonen, werken en voorzieningen in de regio op te vangen. 

HEERENVEEN, JOURE 77 

Wij streven ernaar om uiterl i jk 2015 een structurele verbetering in de door
stroming van het verkeersknooppunt Joure gerealiseerd te kr i jgen. 
Sinds de realisering van het klaverblad Heerenveen is een deel van de doorstromingsproblemen 
verplaatst naar het verkeersknooppunt Joure. De verwachting is dat Joure een steeds groter 
knelpunt zal worden. 

SNEEK 

Wij bevorderen de doorstroming van het autoverkeer op de A7 bij Sneek door 
de zuideli jke rondweg te verbeteren en een nieuw wegtracé met aquaduct 
aan te leggen om het bedri jventerrein De Hemmen tussen de Geeuw en 
Folsgare. 

DOKKUM 

Om de verbinding van Noordoost-Fryslan met het landeli jke wegennet te 
verbeteren waarderen w i j het wegtra ject Dokkum-Burgum-Ni jega o p t o t 
belangri jke s t roomweg. Met deze zogenaamde Centrale As zetten wi j in op 
het beter ontsluiten van Noordoost-Fryslan en van Dokkum in het bijzonder. 
Wij beschouwen de Centrale As ook als een belangri jke ruimteli jk-economische 
impuls voor Noordoost-Fryslan. 
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Verbetering regionale bereikbaarheid 
Regionale centra zijn minimaal verbonden via gebiedsontsluitingswegen. 
Openbaar vervoer wordt voor regionale centra, voor de kleine kernen en het landelijk gebied 
aangeboden op basis van voldoende vraag. 

In Zuidwest-Fryslan ondervindt de doorstroming van het verkeer bij water
overgangen vooral in de zomer problemen. Om de doorstroming bij Lemmer 
te verbeteren zoeken wi j op korte termi jn naar oplossingen voor een betere 
doorstroming van het verkeer op de huidige rondweg. Voor de langere termi jn 
zoeken wi j naar oplossingen waarbi j zowel de huidige rondweg als andere 
varianten in beeld komen. Daarnaast zetten we bij het Fries Meren-project met 
de volgende maatregelen in op het verbeteren van het recreatieve product: 

• aanleg rondweg Woudsend met aquaduct (N354); 
• aanleg aquaduct Galamadammen bij Koudum (N359); 
• aanleg aquaduct Jeltesloot bij Hommerts (N354); 
• aanleg aquaduct onder De Geeuw bij Sneek (A7) 

Verbetering bereikbaarheid (binnen)steden 
In aansluit ing op de hierboven genoemde verbeteringen van de netwerken, 
v inden wi j een goede bereikbaarheid van binnensteden noodzakeli jk. 
Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de goede bereikbaarheid van hun binnensteden. 
Wij ondersteunen gemeenten door een goede afstemming met andere wegbeheerders te sti
muleren. De bereikbaarheidstrategie voor heel Leeuwarden, waarbij rijk, provincie en gemeente 
samenwerken en waarvan de Haak om Leeuwarden onderdeel uitmaakt, is hier een goed voor
beeld van. Onze rol is hier vooral die van gebiedsregisseur, medefinancier en medewegbeheerder. 

Impuls voor de beroepsvaart 
Om de positie van de zeehaven Harlingen nu en in de toekomst te waarbor
gen is de bereikbaarheid vanaf de Noordzee en het IJsselmeer van groot 
belang. Daarom zetten wi j in op voldoende diepgang van de vaargeulen naar 
Harl ingen vanaf de Noordzee en het IJsselmeer. 

Ook waarderen wi j Prinses Margr ietkanaal op to t CEMT-klasse Va. De zi j takken 
naar Drachten, Heerenveen en Sneek zijn met klasse IV voor lopig voldoende 
toegerust. Hernieuwd onderzoek naar de opwaarder ing van de zijtak naar 
Drachten word t actueel bij een sti jging van het vervoer t o t 2 mil joen ton laad
vermogen. Daarnaast kunnen situaties waarbi j sprake is van een onaanvaard
bare aantasting van natuurwaarden en/of waarbi j door recreatief medegebruik 
van de vaarweg de veil igheid in het geding is, aanleiding vormen om her
n ieuwd onderzoek te starten naar de gebruiksmogel i jkheden van deze vaar
route. 

Voor het bepalen van nut en noodzaak tot opwaardering van het Van Hannxmakanaal tot 
CEMT-klasse Va wordt nog een aantal aspecten onderzocht. 

Ruimtelijke inpassing van infrastructuur 
Bij de ruimtelijke inpassing van infrastructuur staat een goede ruimtelijke 
kwaliteit voorop. Dit geldt zowel voor nieuwe infrastructuur als voor aan
passingen van bestaande infrastructuur. Dit doen wij door: 
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• nieuwe infrastructuur te bundelen met bestaande infrastructuur; 
• een goede landschappelijke inpassing te bevorderen; 
• geluidhinder, luchtverontreiniging en onveiligheid zoveel mogelijk te be

perken; 
• versnippering van natuurlijke waarden bij aanleg van nieuwe infra

structuur te beperken door ecologische verbindingen zoveel mogelijk te 
respecteren; 

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

• inrichting en vormgeving, afhankelijk van het gebruikersdoel. 

Reserveringszones infrastructuur 
Wij hanteren reserveringszones langs de belangrijkste verbindingen om te 
voldoen aan (toekomstige) eisen op het gebied van capaciteit, gebruik, beheer 
en veil igheid van vaar-, spoor- en wegverbindingen. Deze reserveringszones 
dienen in beginsel bebouwingsvri j te bli jven. Wij staan nieuwe ruimtel i jke ont
wikkel ingen binnen deze zones toe, voorzover het (toekomstige) funct ioneren 
van de verbinding en de veil igheid ter plaatse zich hier niet tegen verzetten. 
In de handleiding gemeentelijke plannen zullen wij de reserveringszones concreet aanduiden. 

2.4.5 Leid ingen, ICT en luchthavens 

Leidingen en ICT 
Bij het zoeken naar locaties voor (te vervangen) bestaande en nieuwe leiding
gen, straalpaden en masten gaan wi j uit van de volgende ui tgangspunten: 
• Nieuwe en te vervangen tracés van leidingen worden gebundeld met groot

schalige infrastructuur en/of met bestaande le id ingennetwerken; 
• De ini t iat iefnemer houdt rekening met landschappelijke, natuurl i jke en cul

tuurhistorische waarden; 
• De bij de leidingnetwerken behorende bebouwing, zoals schakel-, compressor

en regelstations, worden in beginsel op bedri jventerreinen gebouwd; 
• Bestaande straalverbindingspaden worden niet door bebouwing belemmerd 

en bij n ieuwe tracés word t rekening gehouden met bestaand en toe
komstige bebouwing en beplant ing; 

• Het beleid voor zendmasten hebben wi j u i tgewerkt in hoofdstuk 2.7. 

De belangrijkste bestaande transportleidingen en straalpaden met ruimtelijke consequenties zijn 
op kaart 6 aangegeven. 

Luchthavens 
Bij een goede ruimtel i jke en mi l ieukundige inpassing bieden wi j ru imte aan 
eventueel noodzakeli jke ui tbreiding en/of verplaatsing van de in Fryslan aan
wezige burgerluchthavens. 
Wij zijn overigens van mening dat uitbreiding van de beschikbare burgerluchthavens niet urgent 
is. In Fryslan speelt de burgerluchtvaart geen belangrijke rol. Er zijn twee burgerluchtvaartterrei-
nen, op Ameland en bij Drachten. Deze hebben een zeer beperkte betekenis als vervoervoor-
zienmg. Ook het beperkte medegebruik van de militaire vliegbasis Leeuwarden speelt een 
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bescheiden rol. Wel behoort de luchtmachtbasis Leeuwarden tot de top-vijf van werkgevers van 
Fryslan. Zij is daarmee een economische factor van belang. Voor Fryslan is de bereikbaarheid van 
de nationale luchthaven Schiphol van groter belang, vooral per trein. Daarnaast heeft ook de 
regionale luchthaven Groningen/Eelde een functie voor Fryslan. 

De luchtvaart legt door aanvliegroutes, geluidszoneringen en externe veil ig
heidseisen beperkingen op aan het oml iggende gebied. 
Voor de vliegbasis Leeuwarden is het Ministerie van Defensie het bevoegde gezag. Voor de 
luchthavens Ameland en Drachten zal de voorgenomen decentralisatie van bevoegd gezag naar 
onze provincie naar verwachting in 2007 plaatsvinden. Met uitzondering van de aanvliegroutes 
worden wij daarmee bevoegd gezag voor de vaststelling van de milieuruimte en de handhaving 
hiervan, 
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2.4.6 Doorwerking ruimtelijk beleid 

WAT DOEN WE ZELF 

• Het PWP is ons beleidskader voor ver
nieuwingen en verbeteringen van netwerk
verbindingen. Voor belangrijke infrastruc
turele projecten in de provincie voeren wij 
tracéprocedures uit, waar nodig gekoppeld 
aan MER. 

• Wij werken samen met andere netwerk
beheerders om effectieve en efficiënte 
oplossingen van knelpunten in het netwerk
systeem gebiedsgewijs te realiseren. 
Bijvoorbeeld om bereikbaarheidsproblemen 
van (binnen)-steden op te lossen wanneer 
ook andere wegbeheerders dan gemeenten 
daarvoor nodig zijn. In het geval van de 
Noordelijke Ontwikkelingsas gaat het ook 
om samenwerking in SNN-verband. 

• Wij werken aan de instelling van een mobili
teitsfonds bereikbaarheid Leeuwarden. 

• In de handleiding gemeentelijke plannen 
geven wij ruimtelijke zoneringen aan rond 
infrastructuur die conform landelijke of 
provinciale normeringen bebouwingsvrij 
dienen te blijven. 

• In de handleiding gemeentelijke plannen 
geven wij een handreiking voor een prak
tische invulling van de mobiliteitstoets. 

• Voor het bepalen van nut en noodzaak tot 
opwaardering van het Van Harinxmakanaal 
tot CEMT-klasse Va voeren wij op een aantal 
punten nog nader onderzoek uit. 

• Binnen ons reguliere onderhoudsprogramma 
nemen wij maatregelen om bij de grootste 
ecologische knelpunten de barrièrewerking 
van infrastructuur met inrichtingsmaat
regelen op te heffen. 

[p.m.] 

WAT VERWACHTEN WE VAN ANDEREN 

• Gemeenten dragen zorg voor een goede 
bereikbaarheid van binnensteden voor de 
auto, de fiets en het openbaar vervoer. 

• Gemeenten voeren een mobiliteitstoets uit 
voor nieuwe grote locaties voor woningen, 
bedrijven, voorzieningen en/of kantoren, 
waarbij beoordeeld wordt of de nieuwe 
locatie qua bereikbaarheid en veiligheid 
geschikt is voor de te verwachten verkeers
stromen. 

• Voor zover van toepassing kennen gemeent
en een extra woonaccent toe aan kernen 
met een goede openbaar vervoerontsluiting 
en worden nieuwe woonlocaties daar zo 
dicht mogelijk bij gesitueerd. 

• Het rijk geeft uitvoering aan de afspraken 
die in SNN-verband zijn gemaakt over de 
versterking van de Noordelijke 
Ontwikkelingsas. 

[p.m.1 
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2.5 LANDBOUW 

2.5.1 Inleiding 

De landbouw heeft in Fryslan van oudsher een sterke positie met goede productieom
standigheden. De landbouw is met 80% van de landoppervlakte de grootste ruimtege
bruiker in onze provincie. Daarmee is de sector van groot belang als beheerder van de 
groene ruimte. Het is tevens een belangrijke economische factor: de aanverwante bedrij
vigheid meegerekend, is de sector verantwoordelijk voor 71/2% van de Friese werkgele
genheid. 

De toekomst van de landbouw is in hoge mate afhankelijk van Europees landbouwbeleid 
en van marktontwikkelingen. Door afnemende prijssubsidies, de overgang naar inko
menssteun en de opkomst van nieuwe EU-lidstaten wordt de concurrentie in de land
bouw groter. Ook in Fryslan staat de positie van de landbouw onder druk. Dit blijkt onder 
meer uit de gestage afname van het aantal agrarische bedrijven. Naast de gevolgen voor 
de werkgelegenheid en de vitaliteit van het platteland raakt dit ook het beheer van 
delen van het landelijke gebied. 

In de landbouw zijn twee ontwikkelingsrichtingen zichtbaar: 
• Een proces van schaalvergroting waarbij een gespecialiseerde landbouw ontstaat 

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

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

We verwachten dat beide richtingen zich naast elkaar ontwikkelen. Daarnaast is er een 
tendens tot meer kapitaalintensieve teelten zoals glastuinbouw, bloembollen-, lelie- en 
heesterteelt. Ook de teelt van energiegewassen (biomassa) is een nieuwe ontwikkeling. 

Wij verwachten een verdere afname van het aantal agrarische bedrijven met gemiddeld 
2 tot 4% per jaar. De overblijvende bedrijven zullen gemiddeld een grotere omvang heb
ben. Tevens verwachten we dat de trendmatige afname van het landbouwareaal zich de 
komende jaren zal doorzetten met 4 a 6% tot 2015. De afname van het aantal agrarische 
bedrijven met bijbehorende grond zal deels gecompenseerd worden door de schaalver
groting en extensivering van het grondgebruik bij de overblijvende bedrijven, mede door 
nieuwe mestwetgeving. 

Sectoren 
Ongeveer 70% van de landbouwgrond wordt gebruikt door de melkveehouderij, die met 
circa 4.000 bedrijven de grootste bedrijfstak van de Friese landbouw is. De melkveehou
derij is een essentiële schakel in de hele keten van ermee verbonden bedrijvigheid, vari
ërend van toeleverende bedrijven tot kennisinstituten. 

De overige 30% van de landbouwgrond is in gebruik bij vooral de akkerbouw en in 
beperkte mate bij de (glas)tuinbouw en de bollenteelt. De circa 650 akkerbouwbedrijven 
zijn in het noordelijke kleigebied geconcentreerd en vooral gericht op de pootaardap-
pelteelt. Ook de vollegronds tuinbouw is hier met name te vinden. De omvang van de 
tuinbouw is beperkt en lijkt zich te stabiliseren. 

Wij verwachten dat de melkveehouderij in Fryslan een sterke sector blijft en in areaal nog zal 
kunnen uitbreiden. De melkveebedrijven hebben in Fryslan een relatief grote bedrijfsomvang, 
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gunstige productiefactoren en een sterke kennis-toeleverings-, en verwerkingsstructuur. 

Het areaal akkerbouw zal naar verwachting inkrimpen, hoewel de pootaardappelteelt als 
stabiele sector binnen de akkerbouw waarschijnlijk gelijk zal blijven. De wisselteelt die 
hierbij nodig is zal zich in combinatie met de teelt van graslandgewas voor melkveehou
ders verder kunnen ontwikkelen waarmee ook de mineralen uit meststoffen kunnen 
worden afgezet. Ook andere vergelijkbare mengvormen tussen bedrijfstypen kunnen 
zich verder gaan ontwikkelen. 

Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de ruimtelijke inrichtingswen-
sen van de melkveehouderij en de akkerbouw in de komende jaren. 

De netto oppervlakte glastuinbouw in de provincie bedraagt op dit moment ruim 100 
hectare (bruto circa 250 hectare). De glastuinbouw is geconcentreerd op enkele locaties 
in Noordwest-Fryslan, waaronder een grote nieuwe concentratie bij Berlikum. Er is vraag 
naar meer ruimte voor glastuinbouw. 

Van de houtproductie wordt voor de toekomst geen aanzienlijke toename verwacht. Dit 
kan veranderen bij een toenemend houttekort en bij nieuwe mogelijkheden voor bio
massa en daaraan gekoppeld nieuwe subsidiemogelijkheden. De meeste boomkwekerij
en zijn geconcentreerd op de zandgronden. Uitbreiding daarvan past bij de tendens tot 
meer kapitaalintensieve teelten. 

De intensieve veehouderij in Fryslan heeft een beperkte omvang en is geconcentreerd in 
de Friese Wouden, in enige mate in het veenweidegebied en plaatselijk in het noorde
lijke kleigebied als neventak van enkele akkerbouwbedrijven. De ingezette reconstructie 
van de intensieve veehouderij op andere zandgronden van Nederland veroorzaakt naar 
verwachting geen grote overloop naar Noord Nederland. Wel zal er enige groei zijn als 
tweede tak bij akkerbouwbedrijven. 

De binnen-, IJsselmeer- en sportvisserij levert, in combinatie met visverwerking, ruim 
1.000 arbeidsplaatsen op. Dit is ca. 0,6% van de Friese werkgelegenheid. De visserij heeft 
te maken met veranderlijke visstanden en is afhankelijk van een goede waterkwaliteit. 

De biologische landbouw maakt na een relatief sterke groei van de afgelopen jaren circa 
2% uit van het totale landbouwareaal. Er is een algemene ontwikkeling naar meer duur
zame landbouw, waarbij de traditionele en de biologische landbouw verder naar elkaar 
toe groeien. 
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Tabel I: overzicht van ruimtel i jke inrichtingswensen voor de melkveehouderi j 
en de akkerbouw 

Omvang en indeling 
agrarisch bouwblok 
met bebouwmgs-
mogelijkheden 

Omvang en indeling 
agrarische percelen/ 
mogelijkheden be
werking en inrichting 

Ontsluiting en 
bereikbaarheid 

Collectieve 
voorzieningen 

Waterhuishouding 

MELKVEEHOUDERIJ 

Tot 1V2 a 2 ha.; bij 'vee op stal' is veel 
stal-, manoeuvreer- en opslagruimte 
nodig, vanwege hygiëne meer be
hoefte aan gescheiden aan- en 
afvoerwegen, eventuele noodzaak 
tweede bedrijfswoning 

Tot 5 a 6 ha voor graslandgebieden, 
bij 'vee op stal' tot 10 ha, vorm 
rechthoek tot vierkant; binnen 
redelijke afstand van bouwblok 

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

Mestopslag, voeropslag, machine
opslag, mestvergisting 

Voldoende ontwatering (voorkeur mini
maal 90 cm), beschikbaarheid water 
van voldoende kwaliteit, mogelijkheid 
tot drainage 

AKKERBOUW 

Tot 1 Vj a 2 ha; ruimte nodig voor 
grote loodsen (koelloodsen, 
opslagloodsen), ook qua 
bouwhoogten 

Tot ca 10 ha voor bouwlandge-
bieden, vorm rechthoek tot vier
kant; binnen redelijke afstand van 
bouwblok; uitruil gronden met 
melkveehouderij in verband met 
wisselteelt, vlakke percelen 
gewenst 

Rekening houden met zwaar 
transportmaterieel, binnen en 
buiten kavels als ook op de 
openbare weg; laad- en los 
plaatsen langs de openbare 
weg, voorkeur voor percelen 
dicht bij huis met minimaal 
gebruik openbare weg 

Opslag (poot)aardappelen e.a., 
machineopslag, mestopslag, 
biovergisting 

Voldoende ontwatering (voorkeur 
minimaal 100 cm), beschikbaar
heid water van voldoende 
kwaliteit, mogelijkheid tot 
drainage 

8'. 

2.5.2 Ruimte voor een vitale en duurzame landbouw 

Wij streven in de hele provincie naar een vitale en duurzame landbouw van

wege de belangrijke bijdrage aan de sociaal-economische vitaliteit van het 

platteland, het beheer van het landelijk gebied en de Friese economische 

structuur. In het landelijk gebied worden buiten natuurgebieden voldoende 

ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw geboden. Binnen 

natuurgebieden is ruimte voor visserij die op een duurzame wijze gebruik 

maakt van de natuurlijke kwaliteiten. 

Om de landbouw vitaal en duurzaam te kunnen houden zijn plaatselijk forse aanpassingen en 
transformaties nodig. Wij zetten onze beschikbare (financiële) instrumenten gericht in voor ver
betering van de externe productieomstandigheden van de landbouw. Daarnaast dragen wij 
samen met gemeenten zorg voor het begeleiden van de ruimtelijke consequenties van schaal
vergroting, intensivering, verbreding en verdieping van de landbouw. 

Voor ontwikkel ing van agribusinesscomplexen bieden wi j ruimte mits sprake is 

van een zorgvuldige locatiekeuze gekoppeld aan een goede landschappelijke 

V o o r o n t w e r p St reekp lan Fryslan 2006 'Om de k w a l i t e i t fan de r o m t e ' 



landbouw 

en milieuhygiënische inpassing, en van een adequate onts lu i t ing. Het gaat hier 
om geconcentreerde vormen van landbouw waarbij verschillende agrarische activiteiten gecom
bineerd worden. Omdat hierbij vaak sprake is van aanzienlijke bebouwing en verkeersaantrek-
kmg. is een zorgvuldige ruimtelijke inpassing op basis van lokaal maatwerk nodig. De kernkwa
liteiten van de landschapstypen vormen hiervoor het vertrekpunt. 

Wanneer verandering van grondgebruik uiteindelijk tot verplaatsing van agrarische bedrijven 
leidt, zullen wij hierin (al of niet via het landinrichtingsinstrumentarium) bemiddelend optreden. 
Wi] onderzoeken de mogelijkheden om hiervoor een eventuele provinciale grondbank in te stel
len. 

86 

2.5.3 Ontwikkel ingsru imte 
landschapstypen 

binnen kernkwal i te i ten 

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

Voor het veenweidegebied zetten wi j in op behoud en versterking van de 
landbouwfunct ie als belangrijke drager van het veenweidelandschap, zie hoofd
stuk 2.9. Wi j streven naar voldoende ruimte voor de ontwikke l ing van agrari
sche bouwblokken en voor perceelsverruiming, zodanig dat een eff iciënte 
agrarische bedri j fsvoering mogeli jk is en rekening gehouden word t met land
schappelijke kernkwal i te i ten. 

Wij zijn van mening dat de ruimtelijke consequenties van schaalvergroting en intensivering in de 
landbouw te combineren zijn met landschappelijke kernkwaliteiten. Wel kan spanning optreden in 
de houtwallengebieden, in mindere mate elzensingelgebieden en in specifieke kleinschalige situa
ties. Hier zien wij kansen voor verbreding van agrarische activiteiten met recreatie, natuur- en land
schapsbeheer (groene en blauwe diensten), naast het naar aard en schaal vergroten van percelen. 

Voor de inpassing van grotere agrarische bouwblokken is vooral de landschappelijke situering 
van belang, met aandacht voor de beplanting, erfelementen, de nokrichtmg van gebouwen en 
kleur- en materiaalgebruik. Een maximale maat voor de omvang van een agrarisch bouwblok is 
hierbij minder belangrijk dan het leveren van landschappelijk maatwerk. Bij perceelsverruiming 
vragen wij aandacht voor landschappelijke inpassing door de benutting van bestaande land
schappelijke elementen. 

De steeds groter wordende landbouwmachines vereisen geschikte wegen, zonder de land
schappelijke kernkwaliteiten aan te tasten. Mogelijk zal plaatselijk regulier en landbouwverkeer 
moeten worden gescheiden. Recent gestart landbouwkundig onderzoek zal ook duidelijkheid 
geven over de ontsluitingsbehoefte per streek. Het instrument landinrichting zal waar nodig 
ingezet kunnen worden. 

Om de inkomensbasis voor agrariërs te vergroten bieden wi j aan agrarische 
bedri jven ruimte om op het erf (inclusief bebouwing) nevenactiviteiten te ont
wikkelen die aan de agrarische activiteiten gebonden zijn. Hiertoe zullen wi j 
bevorderen dat agrariërs die maatschappelijke doelen in hun bedri j fsvoering 
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opnemen voldoende vergoedingen kri jgen in de vorm van groene en blauwe 
diensten. Kamperen bij de boer, melk- en kaasverkoop aan huis, en andere 
agrarisch gerelateerde activiteiten zoals mestvergisting, maar ook zorgfunc-
ties, ondergeschikte ambachtel i jke bedrijfsfuncties e.d. kunnen goed op het 
erf (inclusief bebouwing) ingepast worden. 

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

Dit zoekgebied beschouwen w i j als landbouwontwikkel ingsgebied waar speci
f ieke ontwikkel ingsmogel i jkheden voor volwaardige glastuinbouwbedri jven 
aanwezig zi jn. Buiten di t zoekgebied zijn de ontwikkel ingsmogel i jkheden 
voor glastuinbouw beperkt to t een ondersteunende tak bij overige agrarische 
bedri jven. Bestaande glastuinbouwbedri jven houden mogel i jkheden voor 
reguliere ui tbreiding. 

Noordwest-Fryslan is één van de nationale projectlocaties voor glastuinbouw voor de opvang 
van 'uitplaatsing' van glastuinbouw uit het westen van het land. De beoogde uitbreiding van de 
glastuinbouw draagt bij aan de vorming van een volwaardig glastuinbouwgebied met bijbeho
rende schaalvoordelen en creëert nieuwe werkgelegenheid. Voor de exacte locatiekeuze wordt 
momenteel een Milieu Effect Rapportage (MER) uitgevoerd. Afhankelijk van de voortgang van 
het MER-traject nemen wij voorkeurslocaties op in het ontwerp streekplan. 

Voor de mogel i jkheden van houtteel t , boom- en sierteeltkwekeri jen met de g 7 

bi jbehorende schuur-, tussen- en boogkassen staan wi j gebiedsgericht maat
werk door gemeenten voor. De kernkwal i te i ten per landschapstype zijn hierbi j 
ui tgangspunt. Voor de mogel i jkheden voor collectieve agrarische voorzienin
gen word t verwezen naar hoofdstuk 2.3. 

Wij verbeteren de condities voor de pootaardappelteelt door hiervoor de externe productieom
standigheden te optimaliseren. Hierbij denken wij aan het (tegen aanvaardbare kosten) bevor
deren van voldoende goed oppervlaktewater, het creëren van voldoende mogelijkheden voor 
moderne schuren en goed bruikbare percelen. Randvoorwaarden hiervoor zijn wel een beper
king van de milieubelasting en een zorgvuldige landschappelijke inpassing en beeldkwaliteit. 

Wij accepteren de gevolgen van de ammoniakregelgeving voor de uitbreiding en vestiging van 
(intensieve) veehouderij in de nabijheid van gevoelige natuurgebieden. De mest- en milieuwet
geving bieden voldoende waarborgen voor een verantwoorde ruimtelijke inpassing van inten
sieve veehouderij met inbegrip van een tweede tak bij een agrarisch bedrijf. Wij vertalen nieuwe 
wetgeving in ons Provinciaal Milieubeleidsplan, waarbij er een goede belangenafweging tussen 
de veehouderijsector en kwetsbare natuurwaarden plaatsvindt. Ook wijzen wij de voor ammo
niak meest gevoelige natuurgebieden aan. Voor veehouderijbedrijven die zich in de nabijheid 
van kwetsbare natuur niet verder kunnen ontwikkelen zoeken wij naar mogelijkheden van flan
kerend beleid Het streven daarbij is dat zowel de landbouw als natuur en milieu verbeteren. 

Om geurhinder te voorkomen is het van belang dat tussen veehouderijbedrijven en stankge-
voelige objecten zoals woningen, scholen voldoende afstand wordt aangehouden. De aan te hou
den afstand (geurcontour) is afhankelijk van de gevoeligheid van de omgeving waarin de veehouderij 
ligt, van het aantal geurgehinderden en van het aantal geureenheden: maatwerk is dus nodig. 
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Wij bieden ruimte voor binnen-, IJsselmeer-, en sportvisserij voorzover dit niet 
ten koste gaat van een gezonde natuurlijke visstand en aansluit bij de overige 
natuurlijke kwaliteiten van de gebieden. Buiten de EHS is daarnaast ruimte voor 
viskweek in geïsoleerd water dat geen onderdeel vormt van grotere water
systemen, en binnen de speelruimte die de Kaderrichtlijn Water hiervoor biedt. 

2.5.4 Doorwerking ruimtelijk beleid 

88 

WAT DOEN WE ZELF 

• Wij bevorderen dat agrariërs die maat
schappelijke doelen in hun bedrijfsvoering 
willen opnemen, voldoende vergoedingen 
krijgen voor groene en blauwe diensten. 
Daarbij houden wij rekening met de land
schappelijke kwaliteiten van gebieden. 

• Voor de exacte locatiekeuze van nieuwe 
glastuinbouw loopt momenteel een MER-
traject; in het ontwerp streekplan beslissen 
wij nader over de vervolgprocedure. 

• Wij zetten onze beschikbare (financiële) 
instrumenten in voor verbetering van de 
externe productieomstandigheden van de 
landbouw (ontsluiting, waterhuishouding), 
rekening houdend met landschappelijke 
kernkwaliteiten. Hieronder valt ook de 
inzet van het instrument landinrichting. 

• Bij veranderingen van grondgebruik die 
leiden tot verplaatsing van agrarische 
bedrijven, zullen wij bemiddelend optre
den. Daarvoor onderzoeken wij de moge
lijkheden voor het instellen van een 
provinciale grondbank. 

• Wij geven invulling aan flankerend beleid 
voor veehouderijbedrijven die zich in de 
nabijheid van kwetsbare natuur niet 
verder kunnen ontwikkelen. 

• Wij geven financiële ondersteuning aan 
kansrijke initiatieven voor duurzame land
bouw (inclusief initiatieven in de biologi
sche landbouw). 

• Wij verwerken de eventuele ruimtelijke 
consequenties van lopend landbouwkun
dig onderzoek naar agrarische structuur
verbetering in het ontwerp streekplan. 

[p.m.j 

WAT VERWACHTEN WE VAN ANDEREN 

• Gemeenten bieden voldoende planologi
sche ruimte voor de ontwikkeling van 
agrarische bouwblokken (incl. passende 
mogelijkheden voor nieuwe agrarische 
voorzieningen zoals mestvergisting e.d.) 
en voor perceelsverruiming. Dit zodanig 
dat efficiënte bewerking mogelijk is en 
tevens rekening gehouden wordt met 
landschappelijke kernkwaliteiten, land
schappelijke inpassing en beeldkwaliteit. 

• Gemeenten stellen specifieke planologi
sche regelingen op voor inpassing van 
agribusinesscomplexen, glastuinbouw, 
houtteelt, boom- en sierteeltkwekerijen, 
pootaardappelteelt, met de bijbehorende 
schuur-, tussen- en boogkassen en schuren. 
Daarbij wordt rekening gehouden met de 
kernkwaliteiten per landschapstype. 

• Gemeenten leveren maatwerk voor 
afstemming tussen veehouderijbedrijven 
en stankgevoelige objecten. 

(p.m.) 
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2.6 RECREATIE & TOERISME 

2.6.1 Inleiding 

Recreatie en toerisme vormen een belangrijke economische en maatschappelijke factor in 
Fryslan. De sector heeft met bijna 22.000 (part-time) banen een aandeel van circa 8% in 
de totale Friese werkgelegenheid. Van die banen is 37% te vinden in de stedelijke centra, 
de overige 63% op het platteland waarvan 1/3 in de regionale centra en 2/3 daarbuiten. 
De sector is van belang voor de werkgelegenheid en het imago van de stedelijke centra 
en biedt op het platteland compensatie voor verlies van agrarische werkgelegenheid. In 
Zuidwest-Fryslan loopt het aandeel van de sector in de totale werkgelegenheid op tot 
lokaal 15%. Daarnaast leveren recreatie en toerisme een wezenlijke bijdrage aan het 
behoud van voorzieningen in kleine kernen en zijn recreatievormen in delen van het lan
delijk gebied van invloed op de karakteristiek en het beheer van landschap en natuur. 
Goede toeristische voorzieningen zijn belangrijk voor het welzijn van de eigen inwoners. 

Tot de meest in het oog springende recreatieve en toeristische gebieden in Fryslan beho
ren de Waddenzee met de Waddeneilanden, de IJsselmeerkust, het Friese merengebied, 
Gaasterland, het noordelijk terpengebied en de vier nationale parken Lauwersmeer, 
Schiermonnikoog, Drents-Friesche Wold en de Alde Feanen (i.o.). Ook daarbuiten zijn 
nog vele recreatief aantrekkelijke locaties met diverse kwaliteiten, zoals de vele aantrek
kelijke historische steden en kleine kernen. 

De capaciteit in de verschillende sectoren is aanzienlijk toegenomen, zie de onderstaan
de tabel: 

CAPACITEIT RECREATIE 

EN TOERISME 

ONTWIKKELING 

1994 2003 1994-2003 

8.100 8.200 0,5% 
25.500 27.000 6% 

5200 7.200 38% 

12.200 12.400 2% 
51.000 54.800 7,5% 

24 000 30 500 27% 

2.600 3 000 16% 

Hotels/pensions (aantal bedden) 

Campings (standplaatsen) 

Bungalows (aantal huisjes) 

Groepsaccommodaties (aantal bedden) 

Totale overnachtingcapaciteit 

Jachthavens (aantal ligplaatsen) 

Bootverhuur (aantal boten) 

Naast een groei in de overnachtingscapaciteit bij recreatiewoningen heeft ook de water
sportsector een aanzienlijke groei gerealiseerd. Het aantal ligplaatsen is zowel absoluut 
als relatief sterk toegenomen, vooral langs de IJsselmeerkust en in het centrale merenge
bied. Momenteel herbergt de vaarrecreatieve sector ruim 4.000 arbeidsplaatsen, waarvan 
3.200 fulltime. Ook de aanverwante, watersportgebonden bedrijvigheid is bij een aantal 
recreatiekernen tot sterke ontwikkeling gekomen. Het ruimtebeslag voor toeristisch-
recreatieve voorzieningen is met 300 ha aanzienlijk minder toegenomen dan de 1.000 ha 
die in het Streekplan 1994 waren verwacht. 

Voor dagrecreatie zijn er allerlei vormen van vrijetijdsbesteding mogelijk, variërend van 
watersport, natuur-, cultuur- en plattelandstoerisme, fiets- en wandeltochten, sportvis-
sen, bezoek aan een attractiepark, de nationale parken met bezoekerscentra of evene
menten en festivals, tot winkelen in aantrekkelijke binnensteden en dorpen, sportbele
ving), horeca- en bioscoopbezoek. In vergelijking met Groningen en Drenthe is het aantal 
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dagattracties in Fryslan groot: er zijn 92 dagattracties met meer dan 1.000 bezoekers, 
waaronder 76 musea. Het bezoekersaantal is in verhouding echter gering. Van de 13 toe
ristische dagattracties in Noord Nederland die meer dan 100.000 bezoekers per jaar trek
ken, liggen er slechts 3 in Fryslan. 

De consument wordt steeds kritischer en vraagt om meer afwisseling, meer kwaliteit en 
ruim-te in het aanbod van recreatieve voorzieningen. De consument heeft ook meer te 
kiezen, vooral met de opkomst van de voormalige Oostbloklanden en met het aanbod 
van goedkope vliegvakanties. Fryslan is als toeristische bestemming geen vanzelfspreken
de keuze meer. Stabiliserende en deels afnemende bezettingsgraden en de teruglopen
de capaciteit vanaf 2000 in een aantal sectoren wijzen op een zekere marktverzadiging. 
Anderzijds zijn er ook kansen voor Fryslan. Het aantal (koopkrachtige) 55-plussers neemt 
toe, er is een groot potentieel aan bezoekers uit Oost-Europa en er is veel belangstelling voor 
cultuurhistorie. 

90 

2.6.2 Ruimtelijke condities voor kwaliteitsverbetering 

Wij streven naar kwaliteitsverbetering van recreatieve voorzieningen. Wij 
bevorderen dat recreatie en toerisme als (nieuwe) sociaal-economische drager 
en als beheerder van landschap, natuur en erfgoed ten volle wordt benut. 
Herkenbaarheid van de Friese landschappelijke kernkwaliteiten is hierbij rand
voorwaarde. Kwaliteitsverbetering vraagt in een aantal gevallen om meer 
ruimte, zowel voor bestaande als voor nieuwe voorzieningen. Die ruimte bie
den wij. 

Bij het bieden van ruimte nemen wij in aanmerking dat het totale ruimtebeslag van de 
bedrijfstak vergeleken met andere sectoren relatief beperkt is. Aan de andere kant wordt er ook 
rekening mee gehouden dat recreatieve voorzieningen vaak nabij natuurgebieden liggen en van 
invloed zijn op de recreatieve druk in die natuurgebieden. Daarnaast hebben recreatieve voor
zieningen landschappelijke uitstraling. Zowel landschappelijke als natuurlijke waarden vormen 
basiskwaliteiten voor recreatie en toerisme. 

Concentratie van recreatieve voorzieningen 
Wij zetten in op de concentratie van grootschalige en intensieve recreatieve 
voorzieningen in de stedelijke en regionale centra en in de volgende recrea
t iekernen: Appelscha, Akkrum, Bakkeveen, Earnewald, Echtenerbrug, Heeg, 
Hindeloopen, Holwerd, Idskenhuizen, Koudum, Langweer, Noordwolde, 
Oosterzee, Oostmahorn, Oudega (Wymbritseradiel), Oudemirdum, Oldeber-
koop, Sloten, Stavoren, Terherne, Wergea en Woudsend. Deze kernen staan op 
kaart 1 en kaart 7 aangegeven. Aard en schaal van recreatieve ontwikkel ings
mogel i jkheden sluiten aan bij de karakteristiek en de funct ie van de recreatie
kern, rekening houdend met omgevingsfactoren. Naar aard en schaal passende 
recreatieve ini t iat ieven - zoals een kleine jachthaven, kleinschalige logies-
accommodaties, dorpslogementen, een horeca-uitspanning met speeltuin, een 
passantencamping en kamperen bij de boer -, zi jn ook bui ten de bovenge
noemde kernen mogeli jk. 

Concentratie bevordert de onderlinge versterking tussen recreatieve functies en daarmee de 
herkenbaarheid voor toeristen. Bijkomend voordeel is dat versnippering van het recreatieve aan
bod met bijbehorende landschappelijke consequenties wordt voorkomen. Wij vinden dat een 
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passend aanbod van toeristisch-recreatieve voorzieningen en accommodaties thuishoort bij de 
functies en de opvangtaak van de stedelijke en regionale centra. 

Daarnaast onderscheiden WIJ recreatiekernen die, naast uitbreiding en vernieuwing van bestaan
de voorzieningen, een opvangtaak voor nieuwe voorzieningen hebben. Dit vooral in de sfeer 
van verblijfsaccommodaties. De meeste recreatiekernen liggen bij natuurgebieden waar recrea
tief medegebruik mogelijk is. Dat biedt in algemene zin ruimte voor verdere recreatieve ontwik
keling en de daarbij behorende recreatieve druk(verhoging). Concrete initiatieven moeten 
vervolgens nog wel nader worden beoordeeld op effecten op de plaatselijke natuurwaarden. 
Voor de kustplaatsen langs het IJsselmeer en voor de kernen Terherne, Earnewald, Oostmahorn, 
Bakkeveen en Appelscha zullen de ecologische randvoorwaarden voor recreatieve ontwikkeling 
in het ontwerp streekplan verder worden ingevuld. Dit gebeurt op basis van de nog op te stel
len nadere zonering voor de betreffende EHS-gebieden in het ontwerp streekplan. 

Het concept van recreatiekernen is niet geschikt voor de Waddeneilanden. Dit laat onverlet dat 
de Waddeneilanden een zeer belangrijke toeristisch-recreatieve functie hebben en in belangrij
ke mate van recreatie en toerisme afhankelijk zijn. De bijzondere landschappelijke en natuurlijke 
waarden zijn verweven met de toeristisch-recreatieve betekenis van de Waddeneilanden. Deze 
waarden bepalen dan ook voor een groot deel de ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatie en 
toerisme op de eilanden, waarbij in het algemeen de nadruk meer ligt op kwaliteit dan kwan
titeit. Er zijn wel accentverschillen per eiland. In hoofdstuk 3 zal dit specifiek per eiland verder 
worden uitgewerkt. 

Verbetering en uitbreiding toeristisch-recreatieve netwerken 
Wij streven naar verdere verbetering en ui tbreiding van de toeristisch-
recreatieve netwerken en naar versterking van de onderl inge samenhang. 
De belangrijkste toeristisch-recreatieve netwerken in Fryslan zijn op kaart 7 
aangegeven. De aantrekkel i jkheid van de netwerken word t vergroot door op 91 
logische punten langs en nabij de netwerken passende voorzieningen voor 
dag-, verblijfs- en vaarrecreatie mogeli jk te maken. Hiervoor hebben wi j in 
eerste instantie de recreatiekernen op het oog. Ook tussenliggende punten 
langs en nabij de netwerken zijn hierbi j in beeld, bi jvoorbeeld bij (vr i jkomen
de) boerderi jen en bestaande concentraties van recreatieve voorzieningen. 
Wij zetten in op het opheffen van bestaande barrières en het voorkomen van 
n ieuwe barrières. Bij doorsni jding van een bestaand toeristisch netwerk door 
nieuwe infrastructuur wordt gekeken naar reële mogeli jkheden om de barrière
werking op te heffen. 

Wij streven er naar om de toerist in Fryslan meer mogelijkheden en meer afwisseling te bieden. 
Ook de inwoners van Fryslan profiteren hiervan. In het kader van het Fries merenproject werken 
wij aan een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van het Friese vaarnetwerk. Ook verbeteren WIJ in 
diverse projecten fiets-, wandel-, en ruiterroutes. Daarbij betrekken wij tevens de mogelijkheden 
voor recreatief medegebruik van natuurgebieden en cultuurhistorische kwaliteiten. 

Naast het vaarwegennetwerk voor de grote watersport zijn er meerdere waterwegen die van 
betekenis zijn voor vormen van kleine watersport, waaronder sloepvaren, kanovaren, roeien en 
schaatsen. BIJ de ruimtelijke belangenafweging kennen wij aan het netwerk voor de grote 
watersport een zwaarder toenstisch-recreatief belang toe dan aan het onderliggende netwerk 
van kleinere vaarwegen 
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Kwaliteitsverbetering, landschappelijke en natuurlijke inpassing 
Sommige plannen voor recreatieve kwaliteitsverbetering staan op gespannen voet met ter plekke 
aanwezige landschappelijke of natuurlijke waarden. Met de inzet van kwaliteitsarrangementen 
is het mogelijk om eventuele belemmeringen op te heffen. Hierbij wordt ook de eventuele nood
zaak tot compensatie van natuurlijke of landschappelijke waarden betrokken. Aan de hand van 
de kwetsbaarheid en de natuurdoelen van de EHS-gebieden hebben wij in algemene zin de 
mate van (recreatief) medegebruik in de verschillende EHS-gebieden bepaald, waarbij in som
mige gevallen nog een nadere zonering plaats vindt. Zie hoofdstuk 2.10. 

Verblijfsrecreatie 
Bij verblijfsrecreatie leggen wi j het accent op verbeter ing van de kwal i te i t 
van het bestaande aanbod. Daarnaast zien wi j ru imte voor nieuwe ini t iat ieven 
to t en met het middelgrote segment. Bij kampeerterreinen is ruimte to t 200 
standplaatsen, bij recreatiebungalow- en appartementencomplexen to t 50 
verbli j fseenheden. Wanneer een ini t iat ief specifieke recreatieve kwal i te i ten 
toevoegt bieden wi j bij u i tzonder ing ru imte voor meer verblijfsrecreatieve 
eenheden, onder voorwaarde van een grotere provinciale betrokkenheid. 
Nieuwe init iat ieven zijn mogeli jk bij de stedelijke en regionale centra en de 
recreatiekernen, zeker bij vaste verbl i j fsvoorzieningen (recreatiewoningen). 
Hiervan kan gemotiveerd worden afgeweken. In alle gevallen vragen wi j om 
een goede ruimtel i jke en landschappelijke inpassing. 

Gelet op de bezettingsgraden is er nog voldoende ruimte om een groei van het aantal over
nachtingen op te vangen. Er is vooral behoefte aan kwaliteitsverbetering van bestaande capa
citeit en minder aan kwantitatieve groei. Hieronder valt onder meer de omzetting van bestaan
de standplaatsen voor kampeermiddelen in recreatiewoningen, waarbij aandacht gewenst is 

g2 voor behoud van voldoende mogelijkheden voor betaalbare recreatie. Vooral de toegenomen 
belangstelling voor cultuur en cultuurtoerisme biedt kansen voor het aantrekken van nieuwe 
doelgroepen verblijfsrecreanten. Initiatieven voor kwaliteitsverbetering komen vanuit de markt. 
WIJ beschouwen het als onze rol om voor deze initiatieven samen met gemeenten ruimtelijke 
mogelijkheden te creëren. Daarnaast is op een gepaste schaal kwantitatieve groei mogelijk, 
zeker als dat een impuls oplevert voor kwaliteitsverbetering van het totale verblijfsrecreatieve 
aanbod. 

Voor nieuwe verblijfsrecreatieve initiatieven buiten de stedelijke en regionale 
centra en de recreatiekernen stellen wij eisen aan landschappelijke en natuur
lijke inpassing. Bij nieuwe initiatieven worden landschappelijke en natuurlijke 
elementen toegevoegd in een verhouding tussen het oppervlak aan nieuw 
recreatieareaal en het oppervlak aan nieuwe natuur- en landschapselementen 
van minimaal 1:1. Nabij de Nationale Parken wordt uitgegaan van een ver
houding 1:3. 

Gemeenten kunnen dit voor concrete initiatieven in een kwahteitsarrangement nader invullen, 
rekening houdend met lokale omstandigheden Zonder andere gebieden uit te sluiten, zien wij 
op voorhand vooral kansen in 
• de omgeving van het Nationaal Park Lauwersmeer; 
• de omgeving van het Nationaal Park Drents-Friesche Wold, 
• Gaasterland; 
• Friese Wouden en 
• Tjeukemeer, aan de zuidoever. 
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Kleinschalige kampeervoorzieningen en verblijfsvoorzieningen in bestaande 
gebouwen - tot 15 verblijfseenheden - zijn buiten de natuurgebieden in de 
hele provincie mogelijk. Daar waar het behoud van de karakteristiek van beeld
bepalende bebouwing betreft, is dit een belangrijker criterium dan het aantal 
daarin onder te brengen verblijfseenheden. 

Kleinschalige verblijfsrecreatieve voorzieningen, zoals kamperen bij de boer, vormen een belang
rijke basis voor plattelands-, cultuur- en natuurtoerisme. Ook leveren deze voorzieningen een 
belangrijke bijdrage aan de versterking van de recreatieve netwerken. Kleinschalige verblijfs
recreatie leent zich bij uitstek als nevenfunctie bij agrarische bedrijven of als vorm van her
gebruik in voormalige boerderijen, vooral wanneer deze langs recreatieve routes liggen. 
Wij vragen gemeenten om met het vervallen van de Wet op de openluchtrecreatie (WOR) per 
1 januari 2008 de mogelijkheden voor kleinschalige verblijfsrecreatie nader aan te geven. Hierbij 
blijft er een onderscheid met meer grootschalige reguliere verblijfsvormen. Een goede land
schappelijke en natuurlijke inpassing van kleinschalige verblijfsvoorzieningen vinden WIJ 
gewenst. 

Wi j vinden bestemmingswijziging van bestaande recreatiewoningen in perma
nente woningen in algemene zin ongewenst. Als u i tzonder ing werken wi j 
onder de volgende voorwaarden mee aan de omzet t ing naar een permanente 
woonbestemming: 

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

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

• het gaat om recreatiewoningen bui ten de ecologische hoofdstructuur; en 
• in het geval van een huisjesterrein, het gaat om een complex dat voor mini- 93 

maal 50% permanent bewoond word t en niet bedri j fsmatig word t geëx
ploiteerd; en 

• het gaat om woningen die voldoen aan de reguliere woningbouwvoor
schriften, zoals het bouwbesluit en mi l ieuwetgeving; en 

• de bestemmingswijziging moet qua aard en schaal passen bij de kern en 
mag er niet toe leiden dat er een grote inbreuk op de geplande won ing-
bouwprogrammer ing plaatsvindt. 

Hiermee streven wij naar behoud van de capaciteit van bestaande verblijfsrecreatie en de aan
trekkelijkheid daarvan voor recreanten Dit voorkomt een extra beslag op het landelijk gebied 
en een mogelijke verstoring van de lokale woningmarkt. Ook hebben de meeste recreatiepark
en geen geschikte ontsluiting en ligging voor permanente bewoning. Bij omzetting van recrea
tiewoningen naar een permanente woonbestemming is sprake van een uitbreiding van het 
woningaanbod; bestemmingsplanwijzigingen naar reguliere woningen tellen daardoor mee 
voor de richtgetallen. 

In voorkomende situaties van permanente bewoning op grond van historisch gebruik kunnen 
gemeenten dit via een persoonsgebonden ontheffing nog tijdelijk toestaan. Ook in deze situa
ties zullen recreatiewoningen op termijn alleen volgens hun bestemming worden gebruikt. 

Dagrecreatie 
Op het vaste land is ruimte voor een grootschalige dagattract ie met circa 
250.000 bezoekers per jaar of meer. Als voorwaarde geldt dat van een opt i 
maal ontsloten locatie word t uitgegaan, zowel voor autoverkeer als voor het 
openbaar vervoer. Tevens is een goede ruimteli jke en landschappelijke inpassing 
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randvoorwaarde. Een locatie in of in de nabijheid van een stedelijk centrum 
ligt voor de hand. Bij een realistisch markt in i t iat ief zoeken wi j gezamenli jk 
met betrokken gemeente(n) naar een geschikte locatie. 

Een enkele grootschalige dagattractie levert een belangrijke bijdrage aan de verbreding van het 
toenstisch-recreatieve aanbod in Fryslên en aan de Friese werkgelegenheid. Bij een goede inpas
sing hoeft dit geen afbreuk te doen aan de rust en ruimte van Fryslan. 

Verdere uitbouw en verbetering van vrijetijdsvoorzieningen vinden wij belangrijk. Vooral de 
toegenomen belangstelling voor cultuur en cultuurhistorie biedt daarvoor kansen. Wij geven 
daaraan al invulling met de stimulering van informatiepunten, archeologische steunpunten, 
musea, logiesvormen in historische panden, cultuurhistorische routes en kaarten, evenementen 
en gidsendiensten. Ook zetten wij in op een betere toegankelijkheid van het landelijk gebied, 
voor zowel de eigen bewoners als de toerist. Op diverse plaatsen in Fryslan wordt hieraan invul
ling gegeven. Voorbeelden zijn kerkpaden, jaagpaden en kanoroutes. Met deze inspanningen 
wordt tevens de multifunctionaliteit van het landelijk gebied vergroot. 

Het aanbod speciaal voor de jeugd en het aanbod aan slechtweer- of elkweervoorzieningen is 
in Fryslan beperkt. Voor nieuwe voorzieningen bieden wij ruimtelijke mogelijkheden wanneer er 
een geschikte locatie wordt gevonden qua: 
• ontsluiting; 
• aansluiting bij overige recreatieve voorzieningen, met een voorkeur voor de recreatiekernen 

inclusief de stedelijke en regionale centra; 
• afstand tot (milieu)gevoelige functies. 
Wij vragen gemeenten om daaraan nader invulling te geven, rekening houdend met ons alge
mene vestigingsbeleid voor voorzieningen en detailhandel in hoofdstuk 2.3. 

94 Vaarrecreatie 
Wij leggen vooral via het Fries Merenproject een accent op kwali teitsverbete
ring van de watersportvoorzieningen en van het vaarwegennet. Daarnaast 
zien wi j mogel i jkheden voor nieuwe kleinere to t middelgrote voorzieningen 
to t maximaal 250 l ig- en/of aanlegplaatsen, primair bij de op de vaargebieden 
gerichte stedelijke en regionale centra en recreatiekernen. Buiten de stedelijke 
en regionale centra en de recreatiekernen zijn n ieuwe (kleinschaliger) voor
zieningen gekoppeld aan verbetering van natuurl i jke en/of landschappelijke 
waarden in de omgeving. 

Het gevarieerde aanbod van groot vaarwater (Waddenzee, IJsselmeer en Friese meren), in com
binatie met het stelsel van verbindende vaarwegen en karakteristieke dorpen en steden, vormt 
de kern van een uniek watersportgebied van (inter)nationale betekenis. Wij benutten de poten
ties daarvan voor recreatie en toerisme zo veel mogelijk, met behoud van de Friese kernkwa
liteiten. Vooral de combinatie met cultuurtoerisme wordt versterkt. De huidige capaciteit is in 
principe voldoende om groei op te vangen. In het Friese merengebied is zelfs sprake van een 
daling van de bezettingsgraden van de jachthavens. Nieuwe voorzieningen kunnen een stimu
lans vormen voor de kwaliteitsverbetering van bestaande voorzieningen. Voor deze kwahteits-
slag is ruimte nodig, primair bij bestaande concentraties. 

Buiten de stedelijke en regionale centra en de recreatiekernen zien wij kansen voor kleinschali
ge vaarrecreatieve voorzieningen die de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het recreatietoer-
vaartnet versterken door aan te sluiten op bestaande concentraties van recreatieve voorzienin
gen in het landelijk gebied WIJ vragen gemeenten om deze kansen bij een concreet project op 
basis van lokaal maatwerk uit te werken in een kwaliteitsarrangement. 
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Recreatieve drukverhoging is mogeli jk bij de vaargebieden met recreatief 
medegebruik (kaart 16). Voor De Wi t te en Zwarte Brekken, De Leijen, De Alde 
Feanen, het Lauwersmeer, het IJsselmeer en delen van het Sneekermeer wor
den de ecologische randvoorwaarden voor de ontwikke l ing van de vaarrecre-
atie nog nader bepaald door de betreffende EHS-gebieden nader te zoneren 
in het ontwerp streekplan. Door natuurdoelen en recreatieve gebruiksmogelijkheden goed 
op elkaar af te stemmen, krijgen deze vaargebieden verschillende karakters. Dit is zowel in het 
belang van de vaarrecreant als van de voorkomende natuurwaarden. Zie ook hoofdstuk 2.10. 

2.6.3 Doorwerking ruimtelijk beleid 

WAT DOEN WE ZELF 

• Wij ondersteunen gemeenten met onze 
kennis en deskundigheid bij de invulling en 
inpassing van recreatieve en toeristische 
activiteiten in het landelijk gebied. 

• Bij een realistisch marktinitiatief voor een 
grootschalige dagattractie, zoeken wij 
samen met de betrokken gemeente(n) naar 
een geschikte locatie. 

• Bij de hoofdnetwerken voor wandelen, 
fietsen en varen dragen wij zorg voor het 
voorkomen van barrières en benutten wij 
mogelijkheden om bestaande barrières op te 
heffen. 

• Wij bieden in voorkomende gevallen finan
ciële ondersteuning aan kwaliteitsverbete
rende projecten vanuit de reguliere 
subsidiebronnen. 

• Via het Fries Merenproject verbeteren wij de 
(vaar)recreatieve aantrekkelijkheid van 
Fryslan. 

• Wij geven, via een zonering voor VHR-ge-
bieden en De Leijen, de nadere ecologische 
randvoorwaarden voor recreatieve 
ontwikkeling aan. 

[p.m.) 

WAT VERWACHTEN WE VAN ANDEREN 

Het is gewenst dat gemeenten een visie ont
wikkelen op de toeristische en recreatieve 
potenties in hun gebied en de mogelijkheden 
voor recreatieve kwaliteitsverbetering. Voor 
zo'n visie zijn de volgendeaspecten relevant: 
• dag-, verblijfs- en vaarrecreatie. 
• eventuele belemmeringen voor recreatieve 

kwaliteitsverbetering en de mogelijkheden 
om deze op te heffen. 

• de mogelijkheden voor (kleinschalig) kam
peren na afschaffing van de WOR. 

• de mogelijkheden voor versterking van de 
(samenhang van) recreatieve netwerken in 
samenwerking met andere betrokken 
gemeenten. 

• het beleid voor permanente bewoning van 
recreatiewoningen. 

• een uitvoeringsprogramma met acties van 
verschillende partijen (markt, overheid en 
individuele burger) om de visie te realiseren. 

[p.m] 
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2.7 LANDSCHAP 

2.7.1 Inleiding 

De ruimtelijke kwaliteit van Fryslan wordt in belangrijke mate bepaald door het Friese 
landschap. De kwaliteit van het landschap is van grote invloed op het beeld dat zowel de 
inwoners van Fryslan als bezoekers van onze provincie hebben. Het landschap vormt ook 
een belangrijke basisvoorwaarde voor verschillende (economische) functies zoals recrea
tie en toerisme. 

Fryslan heeft een rijke schakering aan landschappen: kleinschalige zandlandschappen in 
het (zuid)oosten, het weidse veenweide- en merenlandschap in de Lage Midden over
gaand naar de open kleilandschappen in het noorden en westen, en uiteindelijk eindi
gend in het waddengebied met zijn kwelders, zee en eilanden. Sommige van deze land
schappen zijn van (inter)nationale betekenis. In de Nota Ruimte zijn voor Fryslan twee 
Nationale Landschappen aangewezen: de Noordelijke Wouden en Zuidwest-Friesland. 

Aan de oorspronkelijk landschappen zijn allerlei nieuwe elementen toegevoegd, zoals 
wegen, bedrijventerreinen en grootschalige agrarische bedrijven. Dit geleidelijke (verste-
delijkings)proces is zichtbaar in vrijwel de gehele provincie, vooral in en rond de stede
lijke centra. De meningen in Fryslan over dit proces zijn verdeeld: de één legt de nadruk 
op de aantasting van oorspronkelijke landschappen, de ander ziet dit vooral als eigen
tijdse toevoegingen aan aanwezige landschappen ter stimulering van de sociaal-econo
mische ontwikkeling. 

Wij zien in de samenleving een groeiend bewustzijn voor de karakteristiek en herken
baarheid van het Friese landschap. Bovendien is het aantoonbaar dat de identiteit van 
bepaalde landschappen plaatselijk is aangetast door een onzorgvuldige inrichting en een 
eenzijdig gebruik. Hier en daar zijn oorspronkelijke landschappelijke elementen zelfs 
geheel verdwenen. Een positieve ontwikkeling is dat er in de laatste jaren ook verras
sende nieuwe kwaliteiten en prikkelende beeldmerken zijn toegevoegd. 

2.7.2 Landschap als gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Wij zetten samen met anderen in op het instandhouden en verder ontwikkelen 

van de belangrijke landschappelijke kwaliteiten en waarden in onze provincie 

waardoor: 

• de Friese landschapstypen en hun ontwikkelingsgeschiedenis herkenbaar 

blijven en de ruimtelijke kwaliteit en het identiteitsgevoel versterkt worden; 

• landschap een inspiratiebron kan zijn voor nieuwe ontwikkelingen en een 

kernkwaliteit kan zijn voor nieuwe sociaal-economische impulsen; 

• waar gewenst en noodzakelijk geheel nieuwe, eigentijdse landschappen 

met veel kwaliteit gerealiseerd worden. 

Omdat landschap niet bij gemeentegrenzen ophoudt zijn wij primair verant

woordelijk voor de landschappelijke kwaliteit op provinciaal niveau. 

WIJ delen de zorg in de samenleving over herkenbaarheid en kwaliteit van de Friese land
schapstypen. Daarbij zijn wij er ons van bewust dat elke tijd zijn eigen ruimtelijke veranderingen 
met zich mee brengt en dat er voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor functies als wonen 
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en werken moeten zijn. Het is de kunst om allerlei nieuwe ontwikkelingen zodanig een plek te 
geven dat de essentiële kenmerken van de verschillende landschapstypen herkenbaar blijven, 
dan wel dat nieuwe landschappen ontstaan met een eigentijdse uitdrukkingsvorm van hoog
waardige kwaliteit. 

Onze primaire verantwoordelijkheid voor bovengemeentelijke aspecten laat onverlet dat land
schappelijke kwaliteit een gezamenlijke verantwoordeli)kheid is van rijk, provincie, gemeenten, 
belangengroeperingen en anderen. Naast een goede ordening van functies stimuleren wij met 
een subsidieregeling voor landschappelijke verbeteringen, de aanleg van nieuwe groenstructu
ren, het opknappen van bestaande functies en de inpassing van nieuwe functies in het land
schap. 
Ter verhoging van de ruimtel i jke kwal i te i t vinden wi j het van belang dat 
gemeenten in bestemmingsplannen voor uitbreidingslocaties en in bestem
mingsplannen voor het bui tengebied een ruimtel i jke kwaliteitsparagraaf 
opnemen. Vanwege de bovengemeentel i jke dimensie vragen wi j gemeenten 
daarnaast om ruimtel i jke plannen onderl ing op elkaar af te stemmen. Wij 
ondersteunen gemeenten bij het maken van welstandsnota's, beeldkwali tei ts
plannen en landschapsontwikkelingsplannen door het ter beschikking stellen 
van onze expertise. Wi j ondersteunen de ui tvoering van landschapsontwikke
lingsplannen financieel. 

In de ruimtelijke kwaliteitsparagraaf laten gemeenten zien op welke wijze in het plan aandacht 
is geschonken aan de verhoging van de ruimtelijke kwaliteit. Dit instrument is een proces-
vereiste. In de paragraaf kan aandacht worden geschonken aan: 
• het benoemen van de bij het plan betrokken belangen, waarden en partijen; 
• de communicatie met andere partijen over het plan; 

gg • de 'draagkracht' van het landschap voor de opvang en inpassing van nieuwe functies, syste
matisch te beoordelen op grond van een samenhang van de ondergrond, netwerken en 
nederzettingspatroon. 

• relevante landschappelijke kernkwaliteiten op basis van een analyse van het plangebied; 
• relaties met bovenliggende plannen, waaronder (inter)gemeentelijke structuurplannen en 

streekplan, met een doorkijk naar de middellange en lange termijn; 
• beeldkwaliteit, bebouwingstypologieën en vormen, materiaal- en kleurgebruik. 
Een ruimtelijke kwahteitsparagraaf is ook voor ontwikkelingen in bestaand bebouwd gebied 
gewenst. 

2.7.3 Kernkwaliteiten landschapstypen 

Blijvende herkenbaarheid van de kernkwal i te i ten van de landschapstypen 
speelt een r icht inggevende rol in de tota le belangenafweging bij ru imtel i jke 
ontwikke l ingen op alle schaalniveaus. Zie ook kaart 8. Wij zijn van mening dat veel 
ruimtelijke ontwikkelingen ingepast kunnen worden in de bestaande landschappelijke structu
ren waarbij de landschappelijke kernkwahteiten van Fryslan herkenbaar blijven. Dit vraagt wel 
om een zorgvuldig uitgekozen locatie en een goede inpassing in de omgeving. Vooral gemeen
ten zijn aan zet bij het leveren van dit lokale maatwerk, waarbij de omschreven elementen en 
structuren zowel ijkpunten als inspiratiebronnen vormen. 

KERNKWALITEITEN KLEIGEBIED: 

• open en grootschalig met structurerende elementen als di jken, kwelder-
wal len, slenken, terpen, paden, eendenkooien, vaarten; 
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• onregelmatige blokverkaveling met plaatselijk bi jzondere verkavelingsvor-
men (mozaïek-, radiair- en strengenverkaveling); 

• beplant ing puntvormig geconcentreerd rondom boerderi jen en dorpen, 
langs hoofdontslui t ingswegen, kwelderwal len en randen van de Middelzee; 

• aanwezigheid van grasland in lagere delen en akker- en tuinbouw op de kwel
derwal len. 

KERNKWAUTEITEN LAAGVEENGEBIED: 

• grootschalige open ru imten begrensd door bebouwings- en beplantings
l inten langs wegen, vaarten en plaatselijke beeklopen; 

• nadrukkel i jke aanwezigheid van lineaire structuren van beeklopen, weg
dorpen, vaarten en d i jken; 

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

• incidentele groene verdichtingen door moerasgebieden en boselementen; 
• verspreide bebouwing langs wegen en vaarten; 
• aanwezigheid van overwegend grasland; 
• opvallende aanwezigheid van hoogteverschillen in maaiveld en waterni 

veaus. 

KERNKWAUTEITEN MERENGEBIED: 

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

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

bouwing met erfbeplant ing; 
• onregelmatige, opstrekkende strokenverkaveling; 
• stelsel van mied- en opvaarten en instekende miedwegen; 
• patroon van hemdijken en slaperdijken; 
• herkenbaarheid van ingepolderde boezemlanden met binnendi jken; 
• aanwezigheid van grasland. 

KERNKWAUTEITEN GAASTERLAND: 

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

• afwisseling van reliëf en schaal, en verscheidenheid aan structurerende ele
menten als bos, beplant ingen, aardkundige elementen (stuwwallen en klif
kusten), wegen, paden, kanalen, vaarten en di jken; 

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

• aanwezige esstructuren; 
• afwisseling van grasland, akkerbouw en plaatselijk tu inbouw. 

KERNKWAUTEITEN NOORDELIJKE WOUDEN: 

• kleinschalig patroon van l in tbebouwing, houtwal len (hege dyken), elzen
singels met geleideli jke overgangen naar open enclaves daartussen (mieden 
en hooilanden) en plaatselijk esgronden; 

• relatief dicht netwerk aan houtwal len en elzensingels; 
• afwisseling van schaal en (beperkt) reliëf; 
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• opstrekkende stroken tot (plaatselijk onregelmatige blokverkaveling met 
een gemiddelde lengte-breedte-verhouding van 1:4 a 1:5; 

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

• specifieke vormen van esstructuren. 

KERNKWALITEITEN BEKENGEBIED/ZUIDELIJKE WOUDEN: 

• afwisseling van open, half-open tot besloten landschap; hoofdstructuur be
paald door overwegend open brede beekdalen in de midden- en beneden
lopen met parallel daaraan de zandruggen met bebouwing en met van be
planting voorziene hoofdwegen; 

• verkavelingrichting haaks op de hoofdwegen, veelal van beplanting voorzien; 
• afwisseling van rationele regelmatige structuren en plaatselijk onregel

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

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

KERNKWALITEITEN WADDENEILANDEN: 

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

• grote afwisseling van reliëf en schaal, en grote verscheidenheid van natuur-
1 u u lijke en cultuurhistorische structuren/ elementen als duinen, kwelders, slenken, 

strand, bossen, poldergebieden en binnenduinrand op een relatief klein 
oppervlak; 

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

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

KERNKWALITEITEN IJSSELMEERGEBIED: 

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

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

• contrasten tussen dynamisch beeld bij recreatieve plaatsen en concentratie
punten, en meer ingetogen landelijk beeld daarbuiten, tussen strakke lijnen 
van Afsluitdijk/ Noordoostpolder en glooiende lijnen van oude Zuiderzee
kust, en tussen groene dijken en grilliger klifkusten bij Gaasterland; 

• structurerende elementen: open water, kwelders, zandplaten en waarden 
rietlanden, groene dijken, kliffen, strandjes, de strakke Afsluitdijk met als 
oriëntatiepunten Kornwerderzand en Breezanddijk, en silhouetten van ken-
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UJ 

merkende bebouwing (zoals (kerk)torens, Woudagemaal, badpavil joen 
Hindeloopen). 

KERNKWALITEITEN AANDIJKINGEN/JONGE KWELDERS IJSSELMEERGEBIED: 

• grootschalig open to t hal fopen landschap met sporadische verdicht ingen; 
• begrensde ruimtes door oude, relatief lage Zuiderzeedijk en kaden/ bui ten

di jken; 
• opstrekkende verkaveling van (voormalig) in agrarisch gebruik zijnde gronden; 
• nagenoeg vol ledig natuurl i jke structuren bij gebieden met natuurfunct ie 
• structurerende elementen: (bekade) voorlanden, riet- en moeraslanden, 

hal fnatuurl i jke graslanden, groene di jken, zandplaten, waarden en natuur
eilanden, schelpenbank op Makkumer Noordwaard. 

2.7.4 Nationale Landschappen 

In Fryslan l iggen twee Nationale Landschappen: de Noordeli jke Wouden en 
Zuidwest-Friesland. Nationale Landschappen hebben (inter)nationaal unieke 
landschapskwaliteiten en in samenhang daarmee bi jzondere natuur l i jke en 
recreatieve kwal i te i ten. Binnen Nationale Landschappen is "behoud door ont
w ikke l ing" uitgangspunt voor beleid, waarbi j de bi jzondere landschappelijke 
kwal i te i ten medesturend zijn voor gebiedsontwikkel ing. 

Wij maken in ons ruimteli jk beleid geen wezenli jk onderscheid tussen gebie
den in of bui ten de Nationale Landschappen. Zo is er ook in de Nationale 
Landschappen ruimte voor de opvang van de plaatselijke woningbehoef te , 
lokale en regionale bedri jvigheid en een duurzaam ontwikkel ingsperspectief 
voor de landbouw. De Centrale As is als een verbeter ing van de regionale 
ontslui t ing goed inpasbaar in de landschappelijke karakteristiek van de 
Noordeli jke Wouden. 

WIJ hebben op kaart 9 de in de Nota Ruimte opgenomen globale begrenzing van de Nationale 
Landschappen Noordelijke Wouden en Zuidwest-Friesland aangegeven. In overleg met de streek 
zullen WIJ in het ontwerp streekplan de definitieve begrenzing van de Nationale Landschappen 
bepalen. 

De kernkwaliteiten voor de Nationale Landschappen hebben wij verwerkt in de kernkwaliteiten 
per landschapstype. Wij werken deze landschappelijke kernkwaliteiten en de recreatieve kwa
liteiten verder uit in de programmakaders van het Investeringsbudget Landelijk Gebied. 

Specifiek voor de Nationale Landschappen gaan we: 
• rijks- en provinciale middelen voor natuur- en landschapsbeheer, cultuurhistorie en recrea

tieve ontwikkelingen gericht inzetten; 
• op experimentele basis inrichtingsplannen voor bijzondere projecten starten; 
• als eerste de waardering van de cultuurhistorische kaart (CHK) ter hand nemen. 
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2.7.5 Zones langs autosnelwegen 

Aan zones langs autosnelwegen zijn gemeentegrensoverschrijdende aspecten 
verbonden. Wij hanteren hiervoor een aantal u i tgangspunten: 
• De landschappelijke kwal i te i ten langs autosnelwegen zijn bli jvend herken

baar en worden met een goede landschappelijke geleding van nieuwe stede
lijke ontwikke l ingen verder on tw ikke ld . Goede voorbeelden hiervan zijn de bele
ving van het Tjeukemeer bij de A6 en een deel van het Lindedal bij de A32. Wij stimuleren 
groene en blauwe investeringen voor de verbetering van de landschappelijke beleving in 
deze zones. De identiteit van Harlingen en Franeker dient herkenbaar en onderscheidend te 
blijven. Daarnaast vragen wij aandacht voor de beleving van het open terpenlandschap 
vanaf de autosnelweg tussen Leeuwarden en Franeker. 

• Zichtlocaties langs autosnelwegen bij stedelijke centra worden geaccentu
eerd door een zorgvuldige situering en vormgeving. Naast de bebouwing draagt 
ook de inrichting van de openbare ruimte hieraan bij. Door selectief) terugkerende ruimte
lijke verschijningsvormen kan de ruimtelijke samenhang meer zichtbaar worden gemaakt. 

• Grootschalige reclame-uit ingen langs autosnelwegen hoger dan 6 meter 
worden zorgvuldig ten opzichte van elkaar geplaatst. Bij stedelijke centra 
word t een afstand van minimaal 21 /2 km tussen grootschalige reclame
ui t ingen aangehouden. De hoogte kan hierbi j worden bepaald op grond 
van de lokale situatie. Bij regionale centra is alleen langs autosnelwegen 
maximaal één grootschalige reclame-uit ing van maximaal 10 meter hoogte 
toegestaan. Overige reclame-uit ingen bli jven beperkt. Met selectiviteit voor
komen we dat er een algemeen beeld van verstedelijking langs autosnelwegen ontstaat. Wij 
vragen gemeenten om de beeldregie in welstandsnota's nader te regelen en om zones langs 
autosnelwegen niet welstandsvrij te verklaren. 

2.7.6 Structurerende werking grootschalige infrastruc
tuur 

Vanwege de ruimtel i jk structurerende werk ing van grootschalige infrastruc
tuur dient bij nieuwe verstedeli jking terughoudend te worden omgegaan met 
het overschrijden van bestaande grootschalige infrastructuurelementen (snel
weg, spoorli jn, kanaal). Overschrijding is alleen mogelijk wanneer gemeenten 
hebben aangetoond dat alternatieve locaties redelijkerwijs niet beschikbaar zijn. 

Overschrijdingen zijn naar onze mening eerder aan de orde bij de stedelijke centra dan bij de 
regionale centra. Mocht de noodzaak tot de 'sprong' zijn aangetoond, dan is het van belang dat 
er sprake is van een passende omvang van de uitbreiding en dat er voldoende verbindingen met 
de bestaande kern tot stand komen. 

Wij vinden het gewenst dat gemeenten zowel voor bestaande situaties met grootschalige infra
structuur als voor te projecteren nieuwe infrastructuur, een lange termijn visie opstellen waar
mee vroegtijdig afwegingen over verantwoorde verstedelijking kunnen worden gemaakt. In 
deze visie worden alle relevante aspecten zoals stedenbouwkundige, landschappelijke, ecologi
sche, cultuurhistorische, landbouwkundige, verkeersveiligheid en waterhuishoudkundige aspec
ten meegewogen 
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Voor de plaatsing en inpassing van zendmasten hanteren wi j als uitgangspunt
en: 
• Het maximaal benutten van masten door meerdere antennes ("sitesharing"); 
• Het zoveel mogeli jk aansluiten van antennemasten bij bestaande verticale 

elementen in het landschap; 
• De voorkeur voor enkele hoge masten boven meerdere kleine masten; 
• De voorkeur voor plaatsing op bedri jventerreinen in de bebouwde kom; 
• In het landelijk gebied wordt aangesloten bij kruispunten van wegen, kunst

werken, openbare nutsgebouwen en/of boselementen. 

2.7.8 Ruimte voor nieuwe landschappen en functies 

Wij bieden ruimte voor nieuwe landschappen wanneer de maatschappelijke 
noodzaak aantoonbaar is. Hiertoe word t een zorgvuldig on twerp met aan
dacht voor de ontwikke l ing van nieuwe ruimtel i jke kwal i te i ten opgesteld. 

Voorbeelden van nieuwe landschappen zijn: kassengebieden, nieuwe bedrijventerreinen, grote
re woongebieden, stationsgebieden, landgoederen in de stedelijke bundehngsgebieden, nieuwe 
natuurgebieden en grotere recreatieterreinen. Door hier hoge kwaliteitseisen aan te stellen creëren 
wij nieuwe landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten voor de toekomst. Het creëren 
en handhaven van nieuwe landschappen is vooral een inrichtingsopgave voor gemeenten 
Hoe groter de ruimtelijke schaal en uitstraling van een nieuw landschap, hoe groter onze inhou
delijke betrokkenheid. Naast de functionele randvoorwaarden en de te bereiken ruimtelijke 
kwaliteit, gaat het daarbij ook om de inzet van onze expertise en het ondersteunen van het 
planvormingsproces. 

BIJ nieuwe landschappen streven wij met groen-blauwe dooradering naar vergroting van de 
kwaliteit en de multifunctionaliteit van het landelijk gebied. Wij geven hierbij prioriteit aan de 
bundehngsgebieden rondom de stedelijke centra, omdat de verstedelijkingsdruk en het te beha
len rendement van investeringen hier het hoogst zijn. 
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2.5.4 Doorwerking ruimtelijk beleid 

WAT DOEN WE ZELF 

• Wij beoordelen ruimtelijke plannen en pro
jecten op landschappelijke kernkwaliteiten. 

• Bij onze eigen provinciale objecten als 
gebouwen, wegen en kanalen besteden wij 
specifiek aandacht aan ruimtelijke kwaliteit. 

• De definitieve begrenzing van en het beleid 
voor beide Nationale Landschappen zullen 
wij in overleg met de streek bepalen en in 
het ontwerp streekplan opnemen. 

• Voor de Nationale Landschappen werken wij 
de kernkwaliteiten verder uit in de op te stel
len integrale uitvoeringsprogramma's. Wij 
zetten ons in voor ondersteuning van de 
financiering van de beheers- en inrichtings
kosten. Wij onderzoeken de mogelijkheden 
om in de Nationale Landschappen op experi
mentele basis ruimtelijke plannen te starten, 
specifiek gericht op de bijzondere kwaliteiten. 

• Voor het ontwerpen van nieuwe landschap
pen ondersteunen wij de planvorming met 
onze expertise. 

• Wij stellen een subsidieregeling op voor 
landschappelijke verbeteringen zoals de 
inpassing van oevers en kaden, de inpassing 
van bestaande bedrijventerreinen, de ver
betering en aanpassing van agrarische erven 
en inpassing van grote bedrijfsloodsen, 
kapschuren, silo's. 

• Wij stimuleren de uitvoering van landschaps
ontwikkelingsplannen met het inzetten van 
middelen. 

• In samenwerking met gemeenten gaan wij 
historisch landschappelijke elementen 
waarderen in relatie tot de cultuurhistorische 
waardering. De Nationale Landschappen zijn 
als eerste aan de beurt. 

• Wij zetten ons in voor financiering van 
investeringen voor inrichting, beheer en 
onderhoud van groene en blauwe door-
adering van het landelijk gebied, vooral nabij 
en rond de stedelijke centra. 

[p.m.] 

WAT VERWACHTEN WE VAN ANDEREN 

• Gemeenten nemen een ruimtelijke kwali
teitsparagraaf op in nieuwe bestemmings
plannen voor uitbreidingslocaties en voor 
het buitengebied. Dit is ook voor be
stemmingsplannen voor bestaand bebouwd 
gebied gewenst. 

• Gemeenten formuleren welstandsbeleid 
voor zones langs autosnelwegen met be
trekking tot grootschalige en overige 
reclame-uitingen. 

• Gemeenten gebruiken landschappelijke 
kernkwaliteiten als ijkpunten en inspiratie
bronnen voor gemeentelijke planvorming. 
bij nieuwe landschappen dragen gemeenten 
zorg voor een goed ontwerp gericht op 
ontwikkeling van nieuwe kwaliteiten. 

• Gemeenten zorgen ervoor dat bij ontwikke
ling van nieuwe functies en bebouwing land
schappelijke inpassing en afstemming op de 
kernkwaliteiten per landschapstype 
plaatsvindt. 

• Gemeenten en organisaties in de streek 
nemen ook zelf initiatieven voor de inzet van 
middelen voor landschapsonderhoud 
(financieel dan wel in natura). Wij 
zullen hierbij creatief meedenken. 

(p.m.1 
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Bijlage: Landschapsbeschrijvingen 

Het kleigebied 
Het kleigebied is gevormd door de zee en door z'n bewoners die voortdurend rekening 
moesten houden met de invloed van de zee. Langs de diep in het land binnendringende 
zeearmen zijn tijdens overstromingen kwelden/vallen ontstaan. Achter deze kwelderwal-
len ontstonden de kweldervlakten. De eerste bewoners van het gebied profiteerden van 
de vruchtbare landbouwgrond. Maar ze moesten ook hun toevlucht zoeken op de ver
hoogde kwelden/vallen, waar de terpdorpen als kunstmatige verhogingen zijn ontstaan. 
Pas later, in de Middeleeuwen met de opkomst van kloostergemeenschappen, werden 
systematisch dijken aangelegd. In die tijd werd ook de Middelzee vanaf de omliggende 
kwelderwallen via landaanwinning ingedijkt, die tot dan toe als een brede zeearm ver 
landinwaarts tot aan Sneek en Bolsward reikte. Toen de zee was beteugeld konden de 
bewoners bij het gebied intensiever in gebruik nemen. Over de afwisselende structuur 
van zeearmen, slenken, kwelderwallen en kweldervlakten, ontwikkelde zich een even 
afwisselende nederzettingsstructuur met bochtige dijken, wegen en paden, een intensie
ve waterwegenstructuur, veelsoortige verkavelingsvormen en een divers bebouwingspa
troon van steden en terpdorpen met plaatselijk langgerekte streek- en dijkdorpen. Het 
gebied kreeg een belangrijke landbouwfunctie (melkveehouderij, akkerbouw/tuinbouw). 
Het kleigebied is vanouds van belang voor overwinterende ganzen en plaatselijk voor 
weidevogels. Door het ontbreken van een sterk centraal gezag in Fryslên is er een ver
spreid patroon van steden en dorpen ontstaan met steden als Leeuwarden, Harlingen, 
Franeker, Bolsward en Dokkum. Recenter zijn grootschalige elementen toegevoegd zoals 
spoorlijnen, auto(snel)wegen, grotere kanalen, planmatige uitbreidingen van steden en 
dorpen en moderne agrarische bedrijven waaronder plaatselijk ook kassen. Soms voort
bordurend op oorspronkelijke kenmerken, soms als autonome structuren met nieuwe 
eigentijdse kwaliteiten. 

Deze wisselwerking tussen natuurlijke elementen en ontginning/inrichting heeft in het 
kleigebied een aantal verschillende landschapstypen opgeleverd. Deze landschapstypen 
hebben echter een duidelijke onderlinge samenhang: met de moderne toevoegingen en 
nieuwe kwaliteiten, vertellen ze nog steeds het verhaal van het wassende en beteugelde 
zeewater dat nu op sommige plekken als zilt grondwater naar boven komt, en al fietsend 
door dit overwegend grootschalige open landbouwgebied is daarvan nog steeds een dui
delijke voorstelling te maken. 

Het laagveengebied 
Het laagveengebied is gevormd door het veen dat zo'n 10.000 jaar geleden door het stij
gende grondwater in de slecht ontwaterde gebieden begon te groeien. De bewoners zijn 
de veengebieden vanaf de Middeleeuwen gaan ontwateren om over bruikbaar land te 
beschikken. De ingebruikname geschiedde in eerste instantie vanuit de grotere natuur
lijke wateren en de benedenlopen van de beken. Later werd in grote delen, onder 
invloed van de stijgende vraag naar turf, veen gewonnen. Dit gebeurde door schuin en 
haaks op de ontginningsassen rechte vaarten en kanalen te graven, veenpolders te 
maken en zo het veen hieruit te halen. Langs de vaarten groeiden streekdorpen. Op krui
singen van watergangen en aan het begin van verschillende kanalenstelsels groeiden 
grotere plaatsen als Heerenveen en Gorredijk, op de grens met het hoog veengebied. De 
ontgonnen veengebieden zijn daarna vooral ingericht voor en in gebruik genomen door de 
landbouw, voornamelijk door de melkveehouderij. De Middeleeuwse opstrekkende verka
veling vormt hiervoor nog steeds de basis. Er zijn verschillende typen laagveengebieden te 
onderscheiden: de veenweidegebieden (voormalige hooilandgebieden en stroomgebie
den langs beken), restveengebieden van de uitgeveende veenpolders en de veenderijen 
(uitgeveende petgaten, nu vaak moerasgebieden). De landbouw heeft zich sterk ontwikkeld 
in het veengebied, maar heeft te maken met de gevolgen van bodemdaling en een voort
durende aanpassing van de infrastructuur en de waterhuishouding. Enkele veenplassen 

V o o r o n t w e r p St reekp lan Fryslan 2006 'Om de k w a l i t e i t fan de r o m t e ' 



en petgatengebieden hebben een natuurfunctie gekregen. Hier zijn de verschillende ont
wikkelingsstadia van het veen nog zichtbaar. Zowel de moerasgebieden als de agrarische 
graslandgebieden zijn vanouds van belang voor ganzen en weidevogels. Net als in het 
kleigebied zijn recent grootschalige elementen toegevoegd: het laagveengebied ligt 
deels in een zone met een hoge ruimtelijke dynamiek. In de meeste gevallen vormen 
deze nieuwe elementen autonome structuren met nieuwe eigentijdse kwaliteiten. De 
belangstelling voor het veen(weide)landschap is toegenomen, gekoppeld aan de moge
lijkheden voor natuurbeleving, recreatie en wonen in dit waterrijke gebied met een cen
trale ligging. 

De diverse soorten en stadia van veenontginningen hebben in het laagveengebied tot 
verschillende landschapstypen geleid. Deze landschapstypen hebben echter een duide
lijke onderlinge samenhang: ondanks de moderne toevoegingen, nieuwe kwaliteiten en 
potenties, vertellen ze nog steeds het verhaal van het gevaarlijke veen en de noeste ont-
ginningsarbeid, en al varend over de veenvaarten is de herinnering hieraan nog levendig 
voorstelbaar. 

Het merengebied 
Het merengebied ligt relatief laag en de meren zijn vooral ontstaan bij inbraken vanuit 
de zee waarbij stukken land zijn weggeslagen en over het veen laagjes klei werden afge
zet toen de zee zich weer terugtrok. Door erosie en vervening zijn de meren groter 
geworden. Het merengebied is altijd schaars bewoond geweest. Het gebied was ook 
beperkt ontsloten, meestal vanaf de wat hogere randen met instekende en doodlopende 
miedwegen. Tot aan het begin van de 20e eeuw vormde het water de belangrijkste 
verkeersverbinding via een uitgebreid stelsel van kanalen, mied- en opvaarten. De 
oorspronkelijke, schaarse boerderijen buiten de dorpen lagen meestal op hoogten in 
het terrein (veenterpen, stroomruggen). Aan de noordzijde van het merengebied zijn 
hemdijken aangelegd om het noordelijk kleigebied tegen overstromingen van de Friese 
boezem te beschermen. Het Lage Midden vormde namelijk tot midden 20e eeuw 's winters 
vaak een groot binnenmeer met veel overstroomd land. Enkele slaperdijken zijn aange
legd als secundaire waterkering om de lage gronden te beschermen tegen een eventuele 
doorbraak van de Zuiderzeedijken. Geleidelijk aan zijn grote oppervlakten boezemgron-
den ingepolderd en door de landbouw als grasland in gebruik genomen. De landbouw 
- voornamelijk melkveehouderij - is altijd een belangrijke, beeldbepalende gebruiker in 
het gebied geweest, met z'n koeien langs de waterkant. Ook in dit gebied is door het 
ontbreken van een sterk centraal gezag een verspreid patroon van steden en dorpen ont
staan, met plaatsen als Sneek, IJlst, Sloten en Woudsend. De recreatie is sterk tot ontwik
keling gekomen toen het gebied in de 20e eeuw beter werd ontsloten en toegankelijk 
werd gemaakt. Het merengebied is uitgegroeid tot hét watersportgebied van Fryslan met 
alles wat daarbij hoort aan voorzieningen, uitstraling, bedrijvigheid en vertier. Enkele 
dorpen hebben hierdoor een belangrijke nieuwe impuls gekregen. Sneek heeft zich ont
wikkeld tot watersportcentrum. Andere grootschaliger elementen zijn toegevoegd, maar 
de invloed daarvan is beperkt gebleven: het gebied oogt nog steeds leeg en waterrijk. 
Veel gebied is natuurgebied met vaak vormen van agrarisch medegebruik. In het gebied 
liggen belangrijke ganzen- en weidevogelgebieden. De belangstelling voor het meren
gebied is onveranderd groot gebleven, gekoppeld aan de mogelijkheden voor recreatie 
(watersport), natuurbeleving en wonen. 

Het merengebied vertelt nog steeds het verhaal van de natuurlijke beperkingen en 
hindernissen die in de loop van de tijd belangrijke, te benutten voordelen bleken te zijn, 
en al zeilend door dit weidse waterrijke gebied kunnen die voordelen alleen maar 
beaamd worden. 
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Gaasterland e.o. 
Gaasterland e.o. bestaat grotendeels uit een complex van keileemruggen en dekzand, 
met daartussen lage delen waar zich veen heeft gevormd en waar bij zeedoorbraken klei 
is afgezet. Dit gebied herbergt zichtbaar de restanten van de voorlaatste ijstijd, toen 
keileemruggen tot 12 meter hoogte door het landijs werden opgestuwd. Dit macroreliëf 
is uniek in Fryslan en het contrast met de open en lager gelegen omringende gebieden 
geeft hieraan een bijzondere dimensie. Plaatselijk is er uitzicht op het IJsselmeer met 
grootse vergezichten. Hier is nog waarneembaar hoe het land met z'n natuurlijke hoogtes 
bijna als een eiland een buffer kon vormen tegen de Zuiderzee. De kenmerkende kliffen 
langs de zuidkust van Gaasterland zijn hiervan een duidelijk voorbeeld: erosieplekken, 
waar de zee na het warmer worden van het klimaat de keileembulten bereikte en er aan 
begon te knagen. De bewoning en ontsluiting zijn vooral op de hoger gelegen ruggen 
ontwikkeld, waarbij het centrale plateau vrijwel onbebouwd is gebleven. Op de ruggen 
en langs de flanken daarvan heeft zich voornamelijk lintvormige bebouwing ontwikkeld 
in de vorm van streek- en wegdorpen, sommige met een esdorp-achtige structuur zoals 
Oudemirdum, Bakhuizen, Hemelum en Sondel. Naast wegen en paden hebben ook vaarten 
en kanalen lange tijd de ontsluiting bepaald. Hier is een relatief kleinschalig landschap 
ontstaan met houtwallen, kleine boselementen, tuunwallen en plaatselijke landgoed
structuren. Op de 'woeste en schrale' heide- en zandgronden is (eiken) productiebos aan
gelegd, ook om zandverstuivingen tegen te gaan. Het stuwwallengebied wordt om
zoomd door open, laaggelegen veen- en kleigronden. Aan de zuid- en westzijde van 
Gaasterland bevinden zich lage polders. Diverse binnendijken en slaperdijken getuigen 
hier van de strijd tegen het water. Op meerdere plaatsen speelde vervening een rol. 
De dorpen zijn relatief kleinschalig gebleven en hebben hun oorspronkelijke karakter 
redelijk behouden. De landbouw - voornamelijk veeteelt, akkerbouw en enige tuinbouw 
- heeft een belangrijke functie, ook als beheerder van het gebied. De landrecreatie is 
aanzienlijk ontwikkeld tot een schaal die afgestemd is op het karakter van het gebied. 
Balk is uitgegroeid tot een belangrijk regionaal en toeristisch centrum. Andere groot
schaliger elementen zijn toegevoegd. De bijzondere landschappelijke en cultuurhistori
sche karakteristiek is echter nog onmiskenbaar aanwezig en de belangstelling daarvoor 
is onveranderd groot gebleven, gekoppeld aan de mogelijkheden voor landrecreatie, 
natuurbeleving en wonen. 

Gaasterland e.o, vertelt nog steeds het verhaal van het opgestuwde keileem en het 
ziedende zand, en al wandelend tussen de houtwallen en de hagen op de rustieke 
hellingen kan hiernaar geluisterd worden. 

De Noordelijke Wouden 
De Noordelijke Wouden zijn gevormd door het dekzand dat tijdens de laatste ijstijd op 
een basis van keileem is afgezet. In deze koude periode ontstonden ook de pingo's, de 
latere pingoruïnes. Deze hogere zandgronden vormen een onderdeel van het Drents 
Plateau. De wijze van ontginning en inrichting van het gebied vertoont ook overeen
komsten met andere zandgrondgebieden in Drenthe. Overijssel, Gelderland en Brabant. 
De bewoners hoefden minder bang te zijn voor de zee, maar de zee had er ook geen 
vruchtbare klei neergelegd. Zij hadden te maken met schrale zand- en heidegronden, 
zandverstuivingen en veenvorming in de lagere delen en beekdalen. Deze natuurlijke 
omstandigheden hebben bijgedragen aan een kleinschalig en plaatselijk diffuus patroon 
van ontginning, inrichting en bewoning. Kenmerkend is de opbouw van hogere (dek-
zand)ruggen en lagere, nattere delen, de zogenaamde mieden of hooilanden. Op de 
hogere delen zijn lintachtige bebouwingsreeksen en wegdorpen ontstaan met houtwal
len en elzensingels - voor veekering, geriefhout en ter bescherming tegen zandverstui
ving - dwars op de bebouwingslinten. Rond het Bergumermeer hebben zich esachtige 
structuren met verspreide bebouwingsclusters ontwikkeld. De hooilanden vormen de 
open enclaves binnen dit kleinschalige gebied. Het veen en de woeste heide zijn groten
deels verdwenen. In de loop van de tijd is een relatief dichte nederzettingsstructuur 
ontstaan met Drachten als stedelijk centrum en een aantal grotere dorpen. Burgum, 
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Surhuisterveen, Kollum en Buitenpost zijn uitgegroeid tot belangrijke regionale centra. 
Aan de oorspronkelijke fijnmazige structuur zijn verder nieuwe grootschaliger elementen 
toegevoegd zoals naast de reguliere planmatige uitbreidingen van steden en dorpen ook 
een elektriciteitscentrale. Soms voortbordurend op oorspronkelijke kenmerken, soms als 
autonome structuren met nieuwe eigentijdse kwaliteiten. Het kleinschalige wouden
landschap wordt thans erg gewaardeerd en heeft in dat opzicht ook recreatieve beteke
nis, maar levert wel spanning op met een meer grootschalige rationele landbouw met 
voornamelijk veeteelt. De houtwallen zijn in grote delen nog relatief gaaf en hebben een 
duurzamer karakter dan de elzensingels. 

De Noordelijke Wouden vertellen nog steeds het verhaal van het schrale boeren onder 
plaatselijk wisselende omstandigheden en al fietsend langs houtwallen, elzensingels, 
hooilanden en pingoruïnes zijn die plaatselijke verschillen nu juist erg aangenaam. 

De Waddeneilanden 
Het Waddengebied is gevormd door de dynamiek van de zee, waarbij in de lagunes achter 
strandwallen (duincomplexen) zich veen kon ontwikkelen en klei werd afgezet. De zee 
en de rivieren bleven nieuw materiaal aanvoeren waardoor kwelders langs de kusten en 
zandplaten in de Waddenzee zijn ontstaan. Langzaam vormden zich de eilanden, onder
hevig aan grillige stromingen van de zee waardoor stukken eilanden verdwenen en op 
andere plaatsen de eilanden weer aangroeiden. Achter de duinen ontstonden vruchtbare 
miedgronden. Het water uit de duinen zocht zich via duinbeken en kreken door de mieden 
en kwelders een weg naar de Waddenzee. 

De eerste dorpen ontstonden op de kwelderwallen, voornamelijk streekdorpen. Er ont
wikkelde zich een eigen bouwstijl zowel voor de boerderijen als voor de bebouwing in 
de dorpen. Om verstuiving van duingebieden tegen te gaan zijn aanzienlijke delen ervan 
beplant met dennenbos en helmgras. Kleinschalig bouwlandgebruik vond voornamelijk 
plaats in de binnenduinrandzone, waarvan de landschappelijke kwaliteit is afgenomen. 
In de loop der jaren zijn eendenkooien ingericht en in gebruik genomen. De kwelders 
aan de zuidkant van de eilanden werden geleidelijk ingedijkt. Deze polders werden voor 
meer grootschalige landbouw (veeteelt) en met een meer rationele inrichting in gebruik 
genomen. In de luwte van stuifdijken zijn aan de oostzijde van de eilanden uitgestrekte 
nieuwe kwelders ontstaan. In de meeste dorpen heeft woningbouw plaatsgevonden in 
de vorm van geconcentreerde wijkjes grenzend aan de bestaande dorpsbebouwing. In de 
afgelopen decennia zijn recreatie en toerisme sterk tot ontwikkeling gekomen en deze 
sector vormt thans de belangrijkste bestaansgrond op de eilanden. In de binnenduinranden, 
bij de dorpen en plaatselijk geconcentreerd in de duinen zijn recreatiecomplexen aange
legd. Ook bij de strandovergangen en de aanlandingspunten van de veerboten zijn 
bebouwingsconcentraties ontstaan. Basisvoorwaarde van recreatie en toerisme zijn de 
belangrijke waarden van natuur en landschap die op de eilanden van prioritaire beteke
nis zijn, verbonden aan duinen, kwelders, slenken, strand, bossen, poldergebieden en 
binnenduinrand. 

Kenmerkend aan de Waddeneilanden is dat op een relatief kleine oppervlakte een grote 
verscheidenheid aan landschapstypen, biotopen, en ecologische waarden aanwezig is 
met een grote onderlinge samenhang. De laatste twee decennia is aan een meer 
dynamisch beheer invulling gegeven, o.a.het dynamisch kustbeheer maar ook door de 
transformatie van delen naaldbos naar meer gemengd of loofbos. 

Vlieland 
Specifiek voor Vlieland is het ontbreken van landbouwpolders. Het enige dorp Oost Vlie
land ligt als een compacte langgerekte kern dicht achter de Waddenzeedijk. Door de aan
leg van stuifdijken om een dreigende zee-inbraak te voorkomen, zijn vier grote (natuur) 
polders, de Kroonpolders, en enkele kleinere stuifpolders ontstaan die weelderig 
begroeid zijn geraakt. Op Vlieland ontbreekt de binnenduinrand nagenoeg geheel; de 
doorgaande binnenduinrandweg grenst direct aan het wad. De Vliehors in het westen 
vormt een kenmerkende oneindige zandplaat. 
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Terschelling 
Opvallend is de lintvormige oost-west gerichte structuur van kernen. In de vrijwel onbe
bouwde polders worden enkele licht reliëfrijke gronden aangetroffen (slenk/ kwelder
restanten). Ten zuiden van Oosterend ligt een stinswier en de Stryperpolder herinnert aan 
de laatste aandijking. De binnenduinrand is op Terschelling het meest uitgesproken: een 
patroon van elzensingels, kleine boselementen, enkele slenken en kleinschalig grondge
bruik. Bijzonder is verder het ligging van West-Terschelling direct aan het wad en haven 
omzoomd door naaldbos dat als donker bos boven het dorp aan de ruime baai markant 
uittoornt. 

Ameland 
Vooral op Ameland is de oorspronkelijke opbouw van de dorpsgebieden (dorpseilanden) 
met bouwlandjes, wallen, miedgronden en mieddijkjes nog herkenbaar, vooral in de 
omgeving van Nes. De dorpen hebben vaak esdorp-achtige kenmerken. Opvallend is de 
ruimtelijke scheiding tussen de eilandkernen, overwegend door open gebieden. Deze 
structuur is echter aan nivellering onderhevig door intensivering en schaalvergroting, 
vooral binnen de recreatiesector. In de polder is ten gevolge van de ruilverkaveling een 
kenmerkend patroon van verspreid staande boerderijen ontstaan. Restanten van de 
kwelders of de natuurlijke watertjes die duinwater afvoerden, zijn plaatselijk nog in 
microreliëf of het slotenpatroon herkenbaar. 

Schiermonnikoog 
De enige polder van het eiland, de Banckspolder, is sterk rationeel ingericht met één cen
trale ontsluitingsas met hierlangs enkele boerderijen. Het dorp Schiermonnikoog heeft 
het karakter van een monumentaal streekdorp met wat enkele concentraties van nieuw
bouw en verblijfsrecreatie. Het eiland heeft verder een overwegend natuurlijk karakter 
en de schaal van de recreatie is daarop afgestemd. 

De Waddeneilanden vertellen nog steeds het verhaal van wandelende zandplaten. 
opstuivende en afkalvende duinen, springende getijden en juttende strandlopers, en al 
leunend over de reling van de veerboot met het gekrijs van meeuwen in de nek is dat 
verhaal nog steeds zilt en puur op te snuiven. 

Bekengebied/Zuidelijke Wouden 
Het bekengebied of zuidelijke wouden en is gevormd door het dekzand dat tijdens de 
laatste ijstijd op een basis van keileem is afgezet. Deze hogere zandgronden vormen een 
onderdeel van het naar het westen afhellende Drents keileemplateau. Toen het klimaat 
warmer werd stroomden door de brede ondiepe dalen riviertjes als de Linde, de Tjonger 
en de Boorne (Koningsdiep) naar het westen. Door het stagneren van de afwatering 
heeft op grote schaal veenvorming plaatsgevonden. De eerste bewoners vestigden zich 
op de veengronden nabij de riviertjes. Door vernatting en maaivelddaling ontstonden er 
hooilanden en schoven de dorpen de drogere zandruggen op waar ze zich later zijwaarts 
uitbreidden (wegdorpen). Bij de bovenloop van de Tjonger en de Linde hebben zich 
esdorpachtige karakteristieken ontwikkeld rond de hoge en droge zandkoppen, verge
lijkbaar met de escomplexen in de Noordelijke Wouden; het Friese essenlandschap is een 
voor Fryslén uniek landschapstype, maar onderhevig aan nivellering. Intensieve 
(over)begrazing van heidegronden leidde tot zandverstuivingen die beteugeld werden 
door bosaanplant (rond Appelscha, Bakkeveen, Beetsterzwaag). Veencompagnieën zijn 
het hoogveen systematisch gaan ontginnen, waarbij de vervening in Weststelingwerf een 
kleinschaliger omvang had. Daarvoor werden vaarten aangelegd met haaks daarop de 
veenwijken. Langs de vaarten ontstonden vaartdorpen. Op de kruisingen van de water
lopen groeiden grotere plaatsen als Heerenveen, Gorredijk en Drachten. Deze zijn door
gegroeid tot belangrijke woon- werk- en voorzieningenconcentraties in het gebied. Het 
Fochteloërveen is het laatste stuk levend hoogveen in Fryslan. Direct ten zuiden hiervan 
kwam de laatste veenkolonie tot ontwikkeling: Ravenswoud. Na de verveningen zijn 
op grote schaal de ontgonnen gronden voor de landbouw ingericht, met verschillen in 
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schaal. Bij Oranjewoud en Beetsterzwaag zijn landgoederen aangelegd met hun ken
merkende rationele opbouw van park, lanen, bos met weilanden, overtuinen, open en 
gesloten enclaves en zichtassen. 
De opbouw en aanblik van het gebied verschillen van de Noordelijke Wouden. Er zijn 
meer bossen en woeste gronden, terwijl er minder houtwallen/ houtsingels zijn. 
Opvallend zijn de langgerekte, van noordoost naar zuidwest lopende zandruggen met 
bebouwingslinten en dorpen, met parallel daaraan de brede, relatief open beekdalen 
van Koningsdiep, Tjonger en Linde met hun opstrekkende strokenverkaveling haaks hier
op. De benedenlopen monden uit in de open veenpolders. Delen van de riviertjes zijn 
gekanaliseerd 

Aan deze structuur zijn nieuwe elementen met nieuwe kwaliteiten toegevoegd die 
samenhangen met de relatief grote ruimtelijke dynamiek in dit zuidelijke deel van 
Fryslan: nieuwe grootschalige infrastructuur, aanzienlijke stads- en dorpsuitbreidingen bij 
Heerenveen, Drachten, Gorredijk, Oosterwolde, Wolvega, en recreatieve voorzieningen 
bij o.a. Appelscha en Bakkeveen. Deze verstedelijkingsconcentraties manifesteren zich 
vooral aan de randen van het gebied, waardoor grote delen nog hun oorspronkelijke 
karakter hebben. Deze karakteristiek wordt thans erg gewaardeerd, om er te wonen, te 
werken en te recreëren. De ruimtedruk in het gebied is daardoor relatief hoog. 
Desondanks worden er nog steeds- deels in het Stellingwerfs- verhalen verteld over 
meanderende rivieren en de beteugeling van woeste zand- en veengronden, en rijdend 
in een huifkar over statige lanen en hobbelende zandpaden wordt die afwisseling van 
natuurlijke en cultuurhistorische dynamiek als een waardevol goed ervaren. 

IJsselmeergebied 
Het IJsselmeer, de voormalige Zuiderzee, vindt z'n oorsprong rond het begin van de jaar
telling toen een open verbinding tussen het Flevomeer en de Noordzee tot stand kwam. 
In de loop van de eeuwen nam het water via het geulencomplex bezit van het land 
waardoor de Zuiderzee werd gevormd. De invloed van de zee leidde tot erosie en aan
slibbing langs de kustlijn: zo erodeerde de zee de keileemruggen van Gaasterland en 
elders werd materiaal afgezet en ontstonden strandwallen. Door aanslibbing en indijking 
ontstonden grotere buitendijkse voorlanden en polders, die nu een belangrijke natuur
functie hebben met vormen van agrarisch medegebruik. De zee werd beteugeld in 1932, 
na voltooiing van de Afsluitdijk, waarmee de Zuiderzee werd afgesloten van de 
Waddenzee en de Noordzee, en het IJsselmeer ontstond. Eb en vloed verdwenen en voor 
al langs de Friese kust vormden zich overgangen van hogere gronden via moerassen naar 
ondiepe oeverzones. Tien jaar na de voltooiing van de Afsluitdijk is de Noordoostpolder 
drooggelegd. 

Langs de Zuiderzee zijn handels- en vissersplaatsen tot ontwikkeling gekomen. Voor
malige Zuiderzeestadjes als Stavoren, Hindeloopen en Workum getuigen van een rijke en 
bedrijvige historie en hebben nu ook een belangrijke (vaar)recreatieve functie. 
Hindeloopen en Stavoren vormen van oudsher met hun vooruit geschoven posities mar
kante oriëntatiepunten langs de kust. Lemmer en Makkum hebben vooral de afgelopen 
decennia een dynamische ontwikkeling gekend, met buitendijkse stedelijke ontwikkelin
gen. Makkum is, naast van oudsher een haven- en vissersplaats, het centrum van de 
aardewerkindustrie. Vervolgens hebben de scheepsbouw en recreatieve functies een 
belangrijke invloed gekregen op de ruimtelijke uitstraling en ordening van Makkum. 
Lemmer is van vissersplaats veranderd in een belangrijke kern voor watersport, waterge
bonden bedrijvigheid en doorgang van de beroepsvaart, met een bijpassend havenfront. 
Het Woudagemaal bij Lemmer, gebouwd in 1935 voor de afwatering van de Friese boe
zem, staat op de Werelderfgoedlijst. Sinds de inpoldering van de kwelders bij Workum is 
de relatie tussen Workum en het IJsselmeer afgenomen. De relatie is nog wel aanwezig 
bij de buitendijkse recreatieve functies aan de zuidwestzijde van Workum. 
Het IJsselmeer is een belangrijk natuurgebied, vooral voor vogels, en heeft de Europese 
status van Vogelrichtlijngebied. Er is echter altijd sprake geweest van een passende com
binatie van meerdere functies zoals natuur, scheepvaart en visserij, vaar- en oeverrecreatie, 
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waterhuishouding, en zandwinning. Ook vormen water en oevers in combinatie met 
harde wind het decor voor verschillende windsporten. Hierdoor kent het IJsselmeer histo
risch gezien een multifunctioneel gebruik. 

Het IJsselmeergebied is een weids waterrijk gebied met vergezichten en oriëntatiepunt
en, een aaneengesloten reeks van niet al te hoge waterkeringen, afgewisseld door 
waardevolle stedelijke waterfronten, restanten van oude zeeweringen en gradaties in 
vergezichten op het achterland, al dan niet voorzien van de dynamiek van draaiende 
moderne windmolens. Opvallende contrasten zijn er tussen de strakke begrenzing van de 
Afsluitdijk en de Noordoostpolder, en de meer glooiende en afwisselende Friese kustlijn, 
tussen de groene dijken en de met bossen bedekte klifkusten van Gaasterland, maar ook 
tussen de dynamiek bij levendige kustplaatsen en enkele verspreide recreatieve concen
tratiepunten, en de rust en natuurbeleving daarbuiten. Bijzonder voor Frysian zijn de 
aandijkingen, jonge kwelders en zandplaten/ nieuwe natuureilanden met hun uitge
strekte voorlanden en ondiepten. 

Bij dit karakteristieke en altijd dynamische grensvlak van land en water hoort een even 
eigenzinnige ballade, en zwevend in een luchtballon langs de kustlijn is de melodie daar
van hoorbaar boven het fluiten van de wind. 
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