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VOORAF In de aanloop naar de omgevingsvisie maakte de provincie
Fryslân een startnotitie (oktober 2015) en een discussie-notitie (maart
2016). De bedoeling is dat de hoofdlijnen voor de fysieke leefomgeving
van Fryslân worden vastgelegd voor de periode tot 2025-2030 en al
het bestaande beleid voor de fysieke omgeving bijeengebracht wordt,
zoals het Streekplan, het Provinciaal Verkeer en Vervoerplan, het Provinciaal Waterhuishoudingsplan en het Frysk Miljeu¬plan.
De visie moet een beknopte, strategische en kader stellende visie worden waarin de belangrijkste opgaven voor de kwaliteit, de inrichting,
het beheer en gebruik van de fysieke leefomgeving worden opgenomen voor de lange termijn. Dat moet ook mogelijkheden bieden om
bestuurstermijnen te overstijgen ten gunste van ‘de Fryske romte’. Met
de visie wil de provincie enkele doelen bereiken:
• meer samenhang in beleid en regels voor het totaal van de fysieke
leefomgeving;
• herkenbaarheid van de provinciale opgaven, doelen, en inzet;
• inzicht in de inspanningen die de Mienskip zelf kan leveren aan het
bereiken van doelen;
• een versterking van de politieke sturing, en tegelijk minder beleid
en regels;
• flexibiliteit en afwegingsruimte voor het realiseren van doelen in de
fysieke leefomgeving;
• voor elk project een heldere organisatie en een slagvaardige uitvoering;
• snellere en eenvoudiger procedures.
Ook moet de visie inspireren, uitdagen, ruimte bieden, voldoende sturen en heldere keuzes maken. Van bewoners en andere belanghebbenden wil de provincie graag weten hoe zij denken over wonen, werken
en voorzieningen; mobiliteit en bereikbaarheid; recreatie en toerisme;
duurzame energie; milieu, in relatie tot het woon- en leefklimaat; landbouw; landelijk gebied; landschap en cultuurhistorie; natuur; water,
bodem en ondergrond. Tal van onderwerpen, die tezamen een complex geheel vormen. De opgaven van de toekomst zijn maatschappelijke opgaven, die zoveel mogelijk integraal moeten worden bezien en
opgelost.
Vier principes
De provincie wil zoveel mogelijk kennis en kunde uit de samenleving
betrekken. Om richting te geven aan de discussie met bewoners en
andere belanghebbenden formuleerde zij vier ‘integrerende principes’: een verbonden, een versterkt, een verrijkt en een verduurzaamd
Fryslân. Ze richtte tijdelijke ‘kantoren’ in verschillende gemeenten op,
waar alle geïnteresseerden terecht konden om te vertellen hoe ze de
toekomst van de Friese leefomgeving voor zich zien. Letterlijk, want
er was grote behoefte aan beelden. Daarom vroeg de provincie aan
Architectuur Lokaal om Atelier ZZ in te zetten en alle ideeën in beelden
te vertalen. Het ging niet om eindbeelden, maar om inzicht te krijgen
in de mogelijkheden om de omgevingskwaliteit van de provincie in
samenhang te versterken. Het ging vooral om de ambities voor toep. 2
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komstige opgaven scherper te benoemen.
Architectuur Lokaal richtte het Atelier Omgevingsvisie Fryslân op en
riep jonge ontwerpers op om samen met experts in Fryslân aan de slag
te gaan. Ze moesten met betrokkenen ideeën bedenken voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, problemen analyseren, dilemma’s
aanscherpen, mogelijkheden onderzoeken – en tegelijk kennis en ervaring opdoen onder begeleiding van ervaren mentoren: architect-stedenbouwkundige Eric Frijters (.FABRIC) en stedenbouwkundige Sandra
van Assen (Sandra van Assen Stedenbouw).
De belangstelling van jonge ontwerpers om deel te nemen aan het
Atelier was groot. Uit 26 aanmeldingen zijn acht architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten geselecteerd: Abel Coenen,
Michiel Van Driessche, Katherine VanHoose, Emma van Helden, Geerte
Baars, Imke van Leuken, Laurens Boodt en Sandor Walinga. Hun inzet
telt ook mee voor de Bij- en nascholing Architectenregister. De ateliers vonden plaats in mei en juni 2016 in Wolvega, Drachten, Dokkum,
Franeker en Bolsward, telkens in leegstaande gebouwen: een school,
een winkel, de kelder van een kantoor en in de vergaderzaal van het
voormalige gemeentehuis in Bolsward. Leegstaande gebouwen bleken
ruim voorhanden.
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Per atelier zijn zes thema’s uitgewerkt volgens de DOCA-methode
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de gesprekken steeds op een combinatie van twee thema’s:
• vitale economie & gezond leven
• sociaal-culturele verbondenheid & veerkrachtige systemen
• circulaire systemen & duurzaamheid.
Hierbij werkte het Atelier volgens de DOCA-methode (Data, Opportunities, Challenges en Anecdotes), waardoor het werk inhoudelijk gestructureerd kon verlopen: feiten (Data) en meningen (Anecdotes) werden
van elkaar gescheiden, evenals reacties die betrekking hadden op uitdagingen (Challenges) en kansen (Opportunities). De bijeenkomsten
waren openbaar en er werden voor elke bijeenkomst ook experts en
(andere) betrokkenen uitgenodigd. Gesproken werd met boeren, recreatieondernemers, kunstenaars, een cultuurhistorici en de provinciale
adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit. Er waren vertegenwoordigers van (maatschappelijke) organisaties zoals van natuurverenigingen,
Doarpswurk, een energiecoöperatie, een zorgcentrum, Veilig Verkeer
Nederland, het Waterschap, een regiomanager van Arriva, LTO Noord,
een woningbouwcoöperatie, een ondernemersvereniging en van Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018. Uiteraard waren buurtbewoners
uitgenodigd; de experts zijn zelf natuurlijk ook ‘bewoners’.
Gesproken werd over onder meer duurzame energieopwekking, geluk
en verbondenheid, duurzame agrarische productie en circulaire stromen, lokaal versus mondiaal en een andere wijze van waterafvoer. De
experts brachten vanuit hun
ervaring allerlei inzichten, ideeën en op8-15 experts
vattingen naar voren, die door de ontwerpers
zijn vertaald in kaarten.
2 ontwerpers
Een illustrator vatte de dag telkens samen in een grote tekening die de
essentie op een voor iedereen toegankelijke manier in beeld bracht.
Bij wijze van estafette werden de tekeningen in de pop-up kantoren
opgehangen zodat bewoners eropCkonden reageren, en zeCwerden op
de website van de provincie en die van Atelier ZZ (www.MijnOmgeD
D
A
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vingsvisie.nl) gezet.
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Dit werkboek
De resultaten van het atelier zijn vastgelegd in dit werkboek Atelier
Omgevingsvisie Fryslân, dat is gepresenteerd aan de provincie Fryslân
op 15 september 2016.
Tafel 1:
Tafel 2:
Vitale Economie +
Gezond Leven
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Atelier Omgevingsvisie Fryslân
In de zomer van 2016 trokken de ontwerpers van Atelier ZZ door Fryslân: van Wolvega naar
Dokkum en van Franeker naar Drachten, om te eindigen in Bolsward. De pop-up kantoren die
de provincie er had opgezet, waren de uitvalsbasis voor bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties om zich te buigen over de ruimtelijke toekomst van de provincie.
Architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en een illustrator brachten alle
ideeën samen in beelden, onder begeleiding van ervaren mentoren uit hun vakgebied. Zo
konden gemeenschappelijke en tegengestelde belangen naast elkaar worden gelegd en werd
het verhaal op een andere manier verteld. Het resultaat van dit alles is in dit document samengebracht met als doel, mogelijkheden aan te reiken voor het formuleren van ambities voor de
toekomst. Die ambities moeten de basis worden waarop de provincie haar omgevingsvisie kan
bouwen. De discussie gaat van start op de provinciale bijeenkomst die op 15 september 2016
in Leeuwarden plaatsvindt, aan de hand van de resultaten van Atelier Omgevingsvisie Fryslân
en die van de pop-up kantoren.
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Atelier Wolvega 25 mei 2016

Een selectie uit de reacties van het Atelier
Data
• Wetterskip onderzoekt mogelijkheden natuurlijke waterbalans om daarmee energie (en dus
kosten) te besparen
• Experiment Friese Meren met Agrarische groenstations: boeren composteren gemeentelijk
groenafval en gebruiken het ter verbetering van bodemvruchtbaarheid
• CO2-emissie alle auto’s Fryslân gelijk aan CO2-emissie Friese veenweidegebied
Opportunity
• Mogelijkheden voor zonneweides op restruimte infrastructuur of dijkstructuren
• Watersysteem koppelen aan mobiliteit, infrastructuur, recreatie en transport genereert naast
belevingswaarde ook economische waarde
• Geothermie is aanwezig in Friesland, maar haalbaarheid moeten nog onderzocht worden
• Mogelijkheden in opwekking energie integraal bekijken
• Waterberging in de winter op locaties (bergingspolders) waar het in de zomer nodig is
Challenge
• Welke rol neemt de provincie in: controlerend, faciliterend, stimulerend of afwezig?
• Opschalen of verbinden van duurzame initiatieven en koppelen aan duurzame ambities
• Transitie naar een circulaire economie
• Watersysteem dynamischer maken: het vaste waterpeil geeft weinig flexibiliteit aan het
boezemsysteem
Anecdote
• Kan Friesland energieleverancier van Nederland worden?
• Verschillende identiteiten landschap verbindt Friezen
• Waddeneilanden zijn parels van Friesland én veelal zelfvoorzienend

p. 4

Atelier Omgevingsvisie Fryslân

Een verduurzaamd Fryslân

Principe van de provincie:
De opwarming van de aarde en de eindigheid van gasen olievoorraden, betekenen dat we onze energievoorziening drastisch moeten veranderen. De omslag van
fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen
zal de komende decennia veel inspanning vragen van
alle partijen, zowel landelijk, regionaal als lokaal. De
milieukwaliteit van bodem, water en lucht is verbeterd,
maar we zijn er nog niet. Voor de verbetering van de
waterkwaliteit zijn maatregelen in gang gezet. De laatste jaren onderkennen we ook steeds meer het belang
van de bodem; het wordt drukker in de ondergrond en
wat daar gebeurt heeft gevolgen voor het bovengronds
gebruik. Door hier bewuster dan voorheen keuzes in te
maken, kunnen we duurzaam bodemgebruik bevorderen dat tegemoet komt aan maatschappelijke behoeften.

Export/import versus circulaire economieën

Afval import/export versus afvalverwerkingsbedrijven

Om in de toekomst tot een vitale economie te komen zullen keuzes
moeten worden gemaakt die ruimtelijke gevolgen zullen hebben. Het
gaat bijvoorbeeld om de keuze voor grootschalige melkveehouderij of
voor boeren die zich richten op biodiversiteit en meer lokale en regionale markten bedienen. Het contrast tussen de lokale economie en
de (inter)nationale economie heeft effecten op het landschap en de
biodiversiteit. Of kunnen deze ontwikkelingen naast elkaar bestaan?

Fryslân importeert veel grondstoffen zoals veevoer, energie, bouwmaterialen etc. Tegelijkertijd gaan ook veel grondstoffen Fryslân uit, zoals
mest. Is het mogelijk om de import en de export in een nieuwe balans
te krijgen?

Welvaart versus Geluk

Er zijn veel initiatieven voor duurzame energie van uiteenlopende
initiatiefnemers, zowel publiek als privaat. Maar de belangen van
bewoners en verschillende overheden lopen uiteen. Hoe stem je deze
initiatieven op elkaar af, hoe zorg je dat processen voor duurzame
energie versneld worden?

Alles wordt in geld uitgedrukt, maar hoe zit het met de waarde van
een gelukkig en gezond leven? Wat is de invloed van de leefomgeving
op geluk – en andersom? Schone lucht, veel verschillende vogels,
Mienskip, scholing, open ruimte? En hoe kun je dit meten of waarderen? Wat kan de omgevingsvisie voor het begrip geluk betekenen?

Lokale initiatieven versus provinciale belangen versus doelstellingen
vanuit het Rijk/Europa/wereld

Grote afstanden om ergens te komen versus ruimte om prettig te
wonen
In Fryslân zijn mensen gewend om grote afstanden te moeten afleggen voor bepaalde voorzieningen. Omdat voorzieningen zoals scholen
sluiten of samengevoegd worden, wordt deze afstand nog groter.
Mensen nemen dit noodgedwongen voor lief; het wooncomfort in de
provincie is immers ook groot. Maar wat betekent dit voor de sociale
verbondenheid? Kan spreiding van voorzieningen over de regio resulteren in een hogere kwaliteit van elk van die voorzieningen?
Waterafvoer en aanvoer versus het vasthouden van water
Water wordt van het ene niveau naar het andere niveau gepompt.
Dat vraagt veel energie en is dus kostbaar. Zo wordt het water vanuit
de Linde nu afgevoerd naar een lager niveau in het landschap. Het
water doorkruist heel Fryslân totdat het in het Waddengebied (Lauwersmeer) of in het IJsselmeer (bij Lemmer) wordt afgepompt. Hoe
kan op natuurlijke wijze een evenwicht in het watersysteem worden
gemaakt?
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Een selectie uit de reacties van het Atelier
Data
• Ontwikkeling gaande van grote naar kleinschalige bedrijfsvormen
• Netwerk Duurzame Dorpen: platform voor lokale initiatieven met zestien thema’s waarmee
leefbaarheid van dorpen wordt getest
• Experiment DOM: experiment om beschermde dorpsgezichten te onderhouden, ingezet op trots
van dorpsbewoners
• Steden zijn minder goed georganiseerd dan dorpen door middel van dorpsraden
Opportunity
• Kunst inzetten om duurzame oplossingen te verrijken en zichtbaar te maken
• Krimp leidt tot ruimte om te experimenteren
• Kwaliteiten van wonen in het Friese landschap kenbaar maken en inzetten om bepaalde
doelgroepen aan te trekken
• Lokale krachten sterker laten gelden dan globale krachten
• Omgevingsvisie aan laten haken op initiatieven Leeuwarden CH 2018
• Inzetten op biodiversiteit en diversiteit in landschappen
• Cultuurhistorisch erfgoed inzetten als troef voor ruimtelijke ontwikkeling
Challenge
• Hoe kan de omgevingsvisie zowel de kleine initiatieven als de overkoepelende visie ruimte bieden?
• Biodiversiteit verhogen in steden en op bedrijventerreinen
• Zuivellandschap is onderdeel van de Friese identiteit, wil je dit behouden of veranderen?
• Kan de omgevingsvisie gedragsverandering op gang brengen; bijv. minder vlees eten?
Anecdote
• Maak inwoners van Friesland meer bewust én verantwoordelijk voor hun omgeving
• Vrijmaken van budgetten voor burgerinitiatieven (bij verschuiving overheidstaak naar burger)
• Mentale trots: Friezen knielen nooit voor een ander
• Elfstedentocht: gedeelde trots maakt alles mogelijk
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Een verrijkt Fryslân

Principe van de provincie:
Fryslân is rijk in die zin dat het veel kwaliteiten heeft:
landschappelijke, cultuurhistorische, natuurlijke, toeristische, maar ook gemeenschapszin, een prettig
woonklimaat, en de culturele rijkdom van een eigen
taal en sterke identiteit. Die kwaliteiten moeten onderhouden worden. En daar waar ze achteruitgaan zijn
extra inspanningen nodig. Ze vormen tegelijk een rijke
inspiratiebron voor nieuwe ideeën, ontwikkelingen en
beleving. Ze bieden prachtige mogelijkheden voor het
toevoegen van nieuwe kwaliteiten, het benutten van
(onverwachte) kansen, en het versterken van het vestigingsklimaat, recreatie en (cultuur)toerisme.

Wat is een gezonde balans tussen werken en wonen, en wat kan
bedrijven stimuleren om zich in Fryslân te vestigen?
Hoe we in de toekomst zullen werken is onduidelijk. Je ziet nu al een
ontwikkeling van groot- naar kleinschalige bedrijfsvormen, ZZP’ers in
de stad (bouwnijverheid), bedrijventerreinen zijn verzadigd. Wellicht
biedt de omgevingsvisie een goede aanleiding om veel meer woonwerk functies te mengen. Het biedt tevens kansen voor ruimtelijke
kwaliteit en leefbaarheid. Een andere vraag is hoe kennishubs zoals de
Water Campus en Dairy Campus in Leeuwarden van verdere betekenis
kunnen zijn voor de Friese economie en leefomgeving. Aantrekkelijke
landschappen dienen juist als vestigingslocaties: voor nieuwe bedrijven is een aantrekkelijke omgeving een steeds belangrijkere factor om
zich ergens te vestigen. Het landschap is aantrekkelijk voor werknemers om te wonen, wandelen en fietsen.
Wat kunnen nevenactiviteiten in de agrarische sector voor het landschap betekenen?
Om tot een duurzame economie in de landbouw te komen zou de
provincie alternatieve bedrijfsvoeringen en productontwikkelingen
binnen de agrarische sector kunnen stimuleren die naast hun huidige
business uit te voeren zijn en die een transitie naar een duurzamere
bedrijfsvoering mogelijk maken. Zijn boeren in hoofdzaak voedselproducenten, of ook producenten van landschapskwaliteit, biodiversiteit
en energie? Boeren hebben een zeer grote invloed op de beleving
van het Friese landschap. Dat is voor velen ook de reden voor om
zich te vestigen (wonen) in een dorp. Daarentegen functioneert het
Friese Merengebied, dat een van de ‘Tuinen van de Randstad’ werd
genoemd, financieel helemaal niet zo goed als het lijkt. Er zijn veel
kleine recreatiebedrijven die te weinig samenwerken en waarbij het
aanbod niet altijd goed is afgestemd op de wensen van de (veranderende) doelgroepen. De vergrijzing van recreanten neemt snel toe.
Wat kan cultuurhistorie betekenen voor het stimuleren van
innovatie?
Cultuurhistorie is vaak een goede verhalenvertaler. Kan cultuurhistorisch erfgoed als troef worden ingezet voor de ruimtelijke ontwikkeling?
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Een selectie uit de reacties van het Atelier
Data
• Nu is 70% zorg in handen particulieren: samenwerkingen te weinig gestimuleerd
• 1/3 van de studenten die buiten Friesland gaan studeren, komen terug naar Fryslân
• Slechte digitale verbondenheid Friese platteland belemmert o.a. innovatie in de landbouw
• Friesland heeft decentraal OV-netwerk, daardoor zijn steden en dorpen niet goed met elkaar
verbonden
Opportunity
• Water gebruiken voor transport; minder vrachtwagens
• Flexibele inzet mensen: slim samenwerken, lokale verbondenheid, bedrijven als collectief
• Lokale (circulaire) kringlopen aansluiten op een groter netwerk
• Kleinschalig OV in combinatie met zelfrijdende auto’s
• Zelfrijdende auto is kans om leefomgeving anders in te richten
Challenge
• Digitale bereikbaarheid verbeteren
• Geldstromen van lokale energieopwekking in provincie houden
• Werkgelegenheid bieden voor HBO/universitair geschoolde mensen
• Samenwerking tussen sectoren stimuleren door betere bereikbaarheid
• Grote en zware landbouwvoertuigen en ‘stiller’ elektronisch vervoer, kunnen nadelig zijn voor
verkeersveiligheid
Anecdote
• Mentaliteit Friezen gevormd door de grond waarop ze gegroeid zijn (veen, zand, klei)
• Regelgeving is gebaseerd op geschiedenis, en kan daardoor innovatie belemmeren.
• Windenergie gaat nu over emotie en geld, maar waar het werkelijk om moet gaan is het redden
van het klimaat, dat is belangrijker dan het landschap
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Een verbonden Fryslân

Principe van de provincie:
Mensen willen met elkaar verbonden zijn. Zeker in
Fryslân is de Mienskipszin groot. Naast een goede verbondenheid en bereikbaarheid in de vorm van fysieke
verbindingen, gaat het ook om sociale verbanden. De
verwevenheid van deze fysieke en sociale netwerken
vinden we cruciaal. De structuur van wegen, vaarwegen, kabels, digitale verbindingen en OV-verbindingen, moet optimaal zijn afgestemd op de gewenste
vervoersbehoeften en sociale contacten. De bereikbaarheid van (zorg)voorzieningen vormt een bijzonder
aandachtspunt in gebieden waar de bevolking afneemt
en vergrijst.

Wat kunnen de Mienskip & Friese cultuur bijdragen aan ruimtelijk
Fryslân?
“De Fries wil een gezamenlijk doel om voor te werken”, aldus Oeds
Westerhof, directeur van Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018.
Wat verbindt de mensen in Fryslân - die overigens uit de hele wereld
afkomstig zijn? Een in Friesland opgegroeide Koreaan voelt zich er
zijn hele leven buitengesloten (NRC), terwijl ‘De Mienskip’ op handen
gedragen wordt door vele inheemse Friezen.
Hoe kan worden samengewerkt aan een betere en gezondere leefwereld, door natuurlijke watervoorziening, natuurinclusieve landbouw,
biodiversiteit, burgerparticipatie, menselijke maat in techniek en
hernieuwbare energie? Dit zijn de belangrijke vragen waar Culturele
Hoofdstad 2018 zich voor kan inzetten. Een duurzame leefomgeving
vraagt om samenwerking van bestaande initiatieven op verschillende
niveaus.
Wat betekent intersectorale aanpak in relatie tot economische &
maatschappelijke ontwikkeling?
Vitale economie & gezond leven zijn sterk afhankelijk van elkaar.
Zonder economische ontwikkelingen en activiteiten kan geen gezonde
leefomgeving ontstaan en andersom. Nieuwe samenwerkingsverbanden, waarvan er enkele in opkomst zijn, kunnen zorgen voor betere
verbindingen tussen bedrijven, inwoners, kennis, grondstoffen en
andere gebieden buiten de provincie. Daarbij kan de verkeersveiligheid en gezondheid (door uitstoot te verminderen) vergroot worden.
Samenwerkingsverbanden zoals Gouden Driehoek of Innovatiehuis
Lauwersdelta proberen verbindingen binnen en tussen sectoren te
leggen, waarbij onderwijs, kennisdelen en overdracht belangrijk zijn.
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Een selectie uit de reacties van het Atelier
Data
• Recreatie in de provincie vergrijst: 60-70% van recreanten zijn ouderen
• Friesland kent 800 toeristische accommodatiehouders, maar 80% van de overnachtingen vindt
plaats bij twintig ondernemers
• Rol van organisaties zoals Staatsbosbeheer en ANWB staat onder druk; zij moeten op
gebiedsniveau meer samenwerken met lokale partijen
Opportunity
• Integrale benadering businesscases: landschap, water, dorpen, cultuur en biodiversiteit
• Transitie of experimenteerruimte biedt kans voor innovatie
• Het inrichten van ‘blue zones’; landschappen waarin een gezonde levensstijl voorop staat
• Betere verbindingen maken tussen verschillende recreatieondernemers, op land en water
Challenge
• Keuze maken in welke gebieden er intensieve of natuur-inclusieve landbouw plaatsvindt
• Friese economie breder bekijken dan melk en toerisme
• Betere samenwerking tussen dorpen met betrekking tot voedsel, energie en vervoer
• Afstand overbruggen tussen provincie en lokale gemeenschap
Anecdote
• Huidige beleid zorgt voor teveel spanning tussen gezonde leefomgeving en economische groei
• Van de 400 dorpen in Friesland willen er 112 energie-neutraal worden
• Omgevingsvisie zou samenwerking tussen experts, burgers en de politiek moeten bevorderen
• Gevaar van terugtredende overheid is gebrek aan vrijwilligers
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Een versterkt Fryslân

Principe van de provincie:
Op diverse fronten zal Fryslân robuuster moeten worden. De economische crisis heeft laten zien dat de
Friese economische structuur nog steeds kwetsbaar is.
Kennis en innovatie, toename van export, sterke sectoren (zoals watertechnologie, toerisme, agro-food,
bio-base) en nieuwe kansrijke niches, vormen de motoren voor versterking van economische structuur en de
werkgelegenheid. Ook de waterveiligheid zal robuuster
moeten worden. Zeespiegelstijging in combinatie met
bodemdaling vraagt om meerlaagsveiligheid: sterke
primaire waterkeringen (1e laag), verantwoorde ruimtelijke inrichting (2e laag), en verbetering van rampenen calamiteitenplannen (3e laag). Klimaatverandering
moet tot aanpassing van de waterhuishouding in Fryslân leiden. Enerzijds om wateroverlast te voorkomen,
anderzijds om in tijden van droogte over voldoende
zoet water te kunnen beschikken.

Hoe kan ruimtelijke kwaliteiten een rol spelen bij het verbreden van
recreatiemogelijkheden?

Wat kan een decentraal vervoersnetwerk bieden aan mobiliteit en
ontsluiting?

In dit atelier lag de nadruk op de toeristisch-economische potentie
van de provincie. Die zou zich niet alleen op waterrecreatie moeten
richten, maar ook op wandel- en fietsrecreatie, op het leggen van verbindingen van land en water, door middel van arrangementen, routes
over land en water (vaarroutes met fietsknooppunten of klompenpaden/kerkpaden koppelen) en op het stimuleren van samenwerkingen
tussen ondernemingen (bootverhuur en fietsverhuur).
Hiernaast vertegenwoordigt de Slachtedijk bijzondere kwaliteiten en
uiteraard evenementen zoals de Elfstedentocht en de Elfsteden fietstocht. Deze kwaliteiten kunnen beter vermarkt worden. De provincie
Fryslân kan leren van andere provincies en initiatieven zoals de Drentse ‘Paalcamping’: ongereguleerde kampeerplekken binnen een straal
van zoveel meter om een paaltje.

Fryslân zou moeten zoeken naar mogelijkheden om het gebruik van
de auto te ontmoedigen, zowel in stad als op het platteland. Het lijkt
erop dat Fryslân sterk autogericht is; tegelijkertijd verschraald het
openbaar vervoersnetwerk.

Hoe kunnen nieuwe verhoudingen tussen landbouw & natuur bijdragen aan de recreatiesector?
Kunnen in de landbouw keuzes gemaakt worden voor gebieden met
‘gewone’ landbouw en gebieden waarin alleen natuurinclusieve landbouw toegestaan is? In een aantal agrarische gebieden zijn de natuurwaarden gering, maar binnen de overgangsgebieden tussen klei en
veen zijn nog veel stukken agrarisch land met veel natuurwaarden te
vinden.
Wat kan de keuze ‘leven in Fryslân is een gezond leven’ de provincie
zowel economisch als maatschappelijk brengen?
Er ontstond het idee om een ‘gezonde ring’ rondom dorpen te creëren, bestaande uit bijvoorbeeld stadstuinen, moestuinen, plukbossen.
Deze ‘gezonde ring’ functioneert tegelijkertijd als een buffer tegen
nadelige invloeden van ongezonde bedrijvigheid en het weren van
vervuilende auto’s (wanneer gaat Fryslân geheel over op elektrisch
vervoer?). Ook het creëren van Blue Zones, landschappen waarbinnen
een gezonde levensstijl voorop staat (gebaseerd op eilanden als Sardinië) is voorgesteld. Gezond eten, natuurlijk bewegen en gezond landschap kan de identiteit en aantrekkelijkheid van Fryslân versterken.
Friese culturele sporten als kaatsen, fierljeppen en schaatsen kunnen
meer gebruikt worden om de sociale verbondenheid te behouden, te
versterken en te promoten buiten de provincie.
p. 11
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Toekomstscenario’s: verfrissende extremen

DE ATELIERS boden inzicht in een groot aantal tegenstellingen die
spelen in de Friese leefomgeving. De ontwerpers maakten acht beelden, waarin ze telkens meerdere tegenstellingen met elkaar hebben
gecombineerd. Welke scenario’s dat voor de toekomst oplevert, is te
zien op de volgende pagina’s.
Er moeten keuzes gemaakt worden. De tegenstellingen, die hieronder als extreme dilemma’s zijn beschreven, vragen om politieke keuzes, die ruimtelijke gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de
provincie. Natuurlijk is de realiteit genuanceerder, maar het denken
in extremen helpt om op een verfrissende manier na te denken over
de toekomstige ontwikkeling van Fryslân.

Water af- en aanvoer vs. vasthouden van zoetwater
De waterhuishouding en daarmee het grondgebruik is sterk afhankelijk van het in- en uitpompen van water naar bijvoorbeeld het IJsselmeer. Dit kost veel energie. Het alternatief is een natuurlijker watersysteem, waar water langer wordt vastgehouden in de provincie.

Digitale bereikbaarheid vs. digitale onbereikbaarheid
Veel gebieden in Fryslân zijn digitaal slecht ontsloten met als gevolg
onder meer: minder innovatie in de landbouw en lastig voor mensen
om thuis te werken. Goede digitale bereikbaarheid wordt een must,
terwijl er ook een tegenbeweging aan de gang is van mensen die tijdelijk of permanent in een digitaal vrije omgeving willen zijn.

Mobiliteit over land vs. mobiliteit over water
De mobiliteit in Fryslân speelt zich voornamelijk af over land, terwijl
er kansen zijn om meer (openbaar) vervoer over water plaats te laten
vinden.

Bedrijventerreinen spreiden vs. bedrijventerreinen concentreren
De bedrijventerreinen in Fryslân liggen her en der verspreid, en vaak
ook onlogisch ten opzichte van de aanwezige logistiek. Moet dit zo
blijven of kunnen de terreinen meer geconcentreerd worden in een
beter ontsloten gebied?
Intensieve landbouw vs. natuurinclusieve landbouw
De intensieve melkveehouderij is belangrijk voor de Friese economie
maar heeft het landschap van Fryslân flink doen veranderen. Dat
heeft negatieve gevolgen voor de biodiversiteit. Hier staat natuurinclusieve landbouw tegenover, waarbij natuurlijk gebruik van het landschap centraal staat.
Natuurgebieden spreiden vs. natuurgebieden verbinden
Natuurgebieden liggen verspreid over het Friese grondgebied tussen
veelal landbouwgronden, waardoor de ecologische verbindingen
moeilijk tot stand komen. Blijft dit zo of is nieuwe samenhang mogelijk?

Individueel vervoer vs. gemeenschappelijk vervoer
Door de lage dichtheid en het niet-dekkende openbaar vervoerssysteem is men in Fryslân grotendeels afhankelijk van de auto. Zijn er
mogelijkheden om het vervoer collectiever te maken, waardoor mobiliteit duurzamer wordt en voor iedereen toegankelijk?

Energie afhankelijk vs. energie onafhankelijk
Fryslân is nu nog steeds grotendeels afhankelijk van olie en gas, maar
moet in 2050 volledig energieneutraal zijn. Dat zal een grote impact
gaan hebben op het landschap. Wordt de energietransitie opgelost
in de provincie of moet duurzame energie ingekocht worden buiten
Fryslân?
Nieuwbouw vs. verduurzaming
Fryslân heeft geen grote bouwopgave en er staan ongeveer 6000 woningen leeg. Dan is de vraag of er nog wel nieuwe woningen en bedrijven moeten worden gebouwd, of dat kan worden nagedacht over het
opnieuw inrichten – en daarmee verduurzamen – van de leegstaande
gebouwen.
Toerisme op water vs. toerisme op land
Toerisme is vooral gericht op het Waddengebied en op en rondom
de Friese Meren: het toerisme is daarmee gericht op water terwijl de
provincie ook op het land, vanwege natuur en cultuurhistorie, veel te
bieden heeft.

Voorzieningen spreiden vs. voorzieningen concentreren
Ieder dorp wil zoveel mogelijk voorzieningen behouden, maar dat is
niet altijd mogelijk. Er moeten keuzes gemaakt worden. Moet worden
gekozen voor een clustering van voorzieningen in daarvoor aangewezen kernen, of is wenselijk om zoveel mogelijk voorzieningen in de
dorpen te houden?
p. 13

Veenweidegebied als (water)motor
In dit toekomstbeeld wordt de bodemdaling in het Friese veenweidegebied tegengehouden.
Het landschap wordt deels een waterbergingsgebied en gaat als spons functioneren, waardoor het veen weer langzaam kan aangroeien. De landbouw rondom het veenweidegebied zal
daardoor minder afhankelijk worden van zoetwater uit het IJsselmeer. Er kunnen kansen ontstaan voor recreatie, boeren, energie, natuur, wonen op water en transport over water.
Kansen voor Fryslân
+ vasthouden van zoetwater
+ verbinden van natuur
+ toerisme op water
+ transport via water

Wat is belangrijk voor de korte termijn en wat op de lange termijn?
Op de korte termijn is dat de transformatie van bestaand grondgebruik: van intensieve landbouw naar natuurinclusieve landbouw of
andere vormen van grondgebruik. Ook zullen nieuwe peilplannen en
verdienmodellen voor waterbuffering en landbouw nodig zijn.
Op de lange termijn kunnen nieuwe functies voor toerisme en wonen
worden toegevoegd inclusief verbindingen over water. De wateraanvoer van het IJsselmeer wordt afgekoppeld.
Welke bestaande initiatieven passen o.a. bij dit scenario?
• Holwerd aan Zee: nieuwe vormen van waterrecreatie en bouwen
van identiteit
• Better Wetter: testen en demonstreren van innovatieve vormen
van land- en watergebruik
• Kening fan ‘e Greide: initiatief om de weidevogels en het weidelandschap voor latere generaties te behouden
Wat zijn de aanwezige kwaliteiten en hoe kunnen die met dit scenario worden versterkt?
Water is een belangrijke landschapsstructuur. Een sterk bestaand
netwerk van water als mogelijke transportstructuren en de bodemgesteldheid bieden mogelijkheden voor waterberging.
Hoe verhoudt het scenario zich tot de energietransitie?
Een hoger waterpeil verlaagt het energiegebruik (niet langer water inen uitpompen), verlaagt CO2-uitstoot (vermindering bodeminklinking)
en genereert nieuwe mogelijkheden voor duurzaam transport over
water.
Wat moet worden georganiseerd voor dit scenario?
Provinciaal
• Afkoppeling IJsselmeer / aanduiden zoetwaterbergingsgebieden
(gebruik, inrichting, capaciteitsorganisatie)
• Ontwikkelen van waternetwerk voor transport (verbindingen,
breedte/capaciteit etc.)
• Randvoorwaarden aan nieuwe functies (wonen, recreatie etc.)
• Positionering van Fryslân als waterbuffergebied in relatie tot andere regio’s (capaciteit, profilering)
Lokaal
• Opwaarderen relatie tot waternetwerk in dorps- en stadscentra
• Toegankelijk maken van buitengebied door coördinatie recreatienetwerken
• Stimuleren van nieuwe ontwikkelingen (recreatie, wonen etc.)
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Voorzieningennetwerk
Alle voorzieningen zullen geconcentreerd worden in kernen van steden en grotere dorpen.
Per voorziening (zorg, onderwijs, winkels, sport etc.) wordt een keuze gemaakt op welke locatie de voorzieningen komen. Zo ontstaan het sportdorp, het winkeldorp, het onderwijsdorp, het
woon- en werkdorp en het zorgdorp. Door heel thematisch te werk te gaan, kunnen de kwaliteit en herkenbaarheid van de ruimte verbeterd worden. Dorpen waar de betreffende voorzieningen wegtrekken, krijgen ruimte voor een gezonde wooncyclus en zetten in op huisvesting
van starters en senioren in bestaande gebouwen. De voorzieningen zijn vanuit de hele regio
goed ontsloten met openbaar vervoer over water- en asfaltwegen.
Kansen voor Fryslân
+ geconcentreerde voorzieningen
+ mobiliteit over land en water
+ verduurzaming van de bebouwing
+ gemeenschappelijk vervoer

Wat is belangrijk op de korte termijn en wat op de lange termijn?
Op de korte termijn moet geïnventariseerd worden waar alle voorzieningen zijn en welke verbindingenen tussen de clusters mogelijk
zijn. Ook zal bekeken moeten worden wat de effecten van clustering
betekent voor de leefbaarheid van dorpen betekent waar voorzieningen worden weggehaald.
Op de lange termijn moet rekening worden gehouden met nieuwe
vormen van vervoer.
Welke bestaande initiatieven passen o.a. bij dit scenario?
• Initiatieven als de Skewiel mobiel, Samobiel.nl en Mywheels verbeteren de mobiliteit van de dorpen en zorgen voor vervoer op
maat
• Jirnsum is vanuit vanuit een burgerinitiatief zelf een coöperatie
gestart die woningen van de woningbouwcorporatie heeft overgenomen voor ouderen en starters
• Coöperatie Glêzen Merke is een goed voorbeeld van een plek
waar lokale boeren hun producten kunnen verkopen
Wat zijn de aanwezige kwaliteiten en hoe kunnen die met dit scenario worden versterkt?
Onderlinge samenwerking binnen een dorp. Hierdoor is het mogelijk
om in te spelen op andere vervoersmogelijkheden en het verbeteren
van de bebouwde omgevingen. Wanneer dorpen een duidelijke identiteit hebben door de clustering, kunnen bewoners daar op inspelen.
Dit is nu al zichtbaar in dorpen die goed door hebben wat ze te bieden
hebben.
Hoe verhoudt het scenario zich tot de energietransitie?
Duurzame infrastructuur tussen de clusters kan verbeteringen brengen, vooral als er naar nieuwe en alternatieve vervoersmiddelen
gekeken wordt.
Wat moet worden georganiseerd voor dit scenario?
Lokaal dient bezien te worden welk dorp geschikt is voor een specifiek
cluster en hoe elk dorp zich daarin wil ontwikkelen. Op provinciale
schaal kan de uiteindelijke spreding van voorzieningen en daarbij benodigde middelen georganiseerd worden.
Hiernaast is het interessant voor de provincie om te kijken hoe zij
burgerinitiatieven kan faciliteren en kennis kan delen. Het initiatief
van Jirnsum zorgt er bijvoorbeeld voor dat door lokale kennis concreet
gehandeld wordt. Vaak weet een dorp beter wat een goede investering kan zijn dan de provincie, maar heeft het niet de kennis en de
middelen om dat te realiseren.
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Landschap van dynamische en langzame bewegingen
Fryslân kiest voor een sterk contrast tussen zeer goede, ultrasnelle digitale verbinding van
gebieden en digiloze gebieden. Ook wordt vervoer op water sterk ontwikkeld. Vaartuigen beschikken over voorzieningen zoals een café of werkplek en zijn uitstekend digitaal ontsloten.
Studeren en werken kan door deze ultrasnelle verbinding in ieder dorp én tijdens duurzaam
transport. Het biedt een zeer goed klimaat voor ondernemers, zzp’ers en startende bedrijven.
Ook de landbouw kan verder automatiseren en professionaliseren. Daartegenover wordt in bepaalde gebieden helemaal geen internet aangeboden; deze stralingsarme-gebieden zijn uitermate geschikt voor mensen die last hebben van elektrostress of in totale rust willen wonen of
hun vakantie willen vieren.
Kansen voor Fryslân
+ digitaal bereikbaar en onbereikbaar
+ vervoer op water
+ energie onafhankelijk

Wat is belangrijk voor de korte termijn en wat op de lange termijn?
Op de korte termijn wil je de snelle en langzame plekken aanwijzen en
alternatieven ontwikkelen voor vervoer (bijv. op water). Hiernaast gebruik maken van de bestaande rust in het landschap om het wonen in
stilte verder te stimuleren en te gebruiken voor ‘langzame activiteiten’
(zoals natuurtoerisme, wandelen, fietsen, vogels, natuur, etc.).
Welke bestaande initiatieven passen o.a. bij dit scenario?
• Samenwerkingsverbanden (Gouden Driehoek / Innovatiehuis
Lauwersdelta) die verbindingen proberen te laten ontstaan binnen
en tussen sectoren, waarbij onderwijs, kennisdelen en overdracht
belangrijk zijn.
• Glasvezelinitiatief Kollumerland i.s.m. Kabelnoord
• Vakantiepark ‘it Dreamlân’: natuurtoerisme en belevingskaart
Wat zijn de aanwezige kwaliteiten en hoe kunnen die met dit scenario worden versterkt?
De landschappelijke kwaliteiten zijn puur, rustig, open en wijds. De
nieuwe initiatieven maken gebruik van de ruimtelijke typologieën van
Fryslân. Nieuwe en bestaande initiatieven (op het gebied van bouw,
staal, zorg, technologie, scholing, etc.) worden geclusterd op terpen
en ingepakt met bomen zodat het omliggende landschap het vrije
open karakter blijft behouden. Het leegstaande vastgoed zijn geschikt
voor bijvoorbeeld hotels, klusboerderijen of observatoria.
Hoe verhoudt het scenario zich tot energietransitie?
Boten voor mobiliteit en transport worden aangedreven door zonnepanelen. Olie voor landbouwmachines wordt opgewekt met algentechnologie. De gevels van nieuwe kantoorgebouwen bevatten
zonnepanelen om energie op te wekken voor eigen gebruik en voor
nabijgelegen scholen, instellingen, bedrijven en wijken. Boerderijen
die worden herontwikkeld krijgen een eigen windmolen op het dak.
Wat moet worden georganiseerd voor dit scenario?
Provincie en vervoersbedrijven werken samen aan een vervoersnetwerk van (kleine en grote) vaartuigen. Er kunnen grote boten worden
ingezet voor lange afstanden (vgl. waterbus Rotterdam - Dordrecht)
en er kan een deelsysteem van kleine bootjes op cruciale verzamelplekken beschikbaar worden gesteld (zoals bv. de OV-fiets, Car-To-Go
of Greenwheels).
Op provinciaal niveau worden zones aangeduid waar zich de
ultrasnelle - digitale - zones en waar zich de digiloze zones bevinden.
Lokale partijen die zich in de ultrasnelle digitale gebieden bevinden
werken samen met ondernemers, boeren en startups om hun te helpen bij hun plannen op het gebied van voedselproductie, kennisoverdracht en energieproductie. In de digiloze gebieden werken burgers
en ondernemers samen aan bestaande en nieuwe initiatieven op het
gebied van slow toerisme, uitrustressorts, vogelspotters.
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Van landbouw naar voedselprovincie
Fryslân wil van een landschapsbeleid naar een voedselbeleid. Dit betekent minder focus op
productie van landbouw voor de wereldmarkt maar hoge kwaliteit voedsel op biologische wijze
geproduceerd veelal verkocht in lokale winkels. Fryslân streeft naar een echte voedselcultuur,
waarbij de aandacht voor goed, duurzaam geproduceerd voedsel een integraal onderdeel is
van het economische, sociale en culturele leven van de provincie. De provincie stimuleert boeren in de transitie van conventionele naar innovatieve landbouw. Nieuwe alternatieve vormen
van landbouw zoals hop, wiet, zon en insecten zullen ontstaan. Leegstaande boerderijen worden herbestemd met culturele functies. De profilering als voedselprovincie zal ook veel toeristen aantrekken.
Kansen voor Fryslân
+ natuurinclusieve landbouw
+ toerisme op land en water

Wat is belangrijk voor de korte termijn en wat op de lange termijn?
Gebruik van leegstaande gebouwen om ruimte te bieden aan duurzame culturele/innovatieve initiatieven (korte termijn).
Welke bestaande initiatieven passen o.a. bij dit scenario?
• Zonneveld op Ameland
• Windmolen in Reduzum
• Cranberryteelt in Makkinga
• Dorpstuin Pingjum
• De Streekboer Nieuwehorne
Wat zijn de aanwezige kwaliteiten en hoe kunnen die met dit scenario worden versterkt?
Ruimte, rust, natuur, kindvriendelijkheid, toerisme, ambacht,
landbouw. Deze kwaliteiten worden in dit scenario versterkt door
landbouw, ruimte en ambacht met elkaar te combineren. Deze samensmelting bied weer mogelijkheden voor toerisme en ondernemers.
Hoe verhoudt het scenario zich tot de energietransitie?
Gebruik maken van lokale duurzame energie. Windmolens bij dorpen,
zonne-energie op meer daken en zonne-energie gecombineerd met
infrastructuur. Bijvoorbeeld zonnecellen op een fietspad of geluidswand.
Wat moet worden georganiseerd voor dit scenario?
Provinciaal
• Subsidie aantrekken voor duurzame innovatieve initiatieven die
gebruik willen maken van bestaande gebouwen en/of van het land
voor bijvoorbeeld groente- of kruidenteelt, voor een brouwerij die
zijn eigen hop teelt of voor een homeopathische medicijnenfabriek die zijn eigen kruiden teelt, etc.
• Aanleggen van goede, natuurvriendelijke en innovatieve infrastructuur, bijvoorbeeld zonnefietspaden met smart-stations
• Strategisch gelegen regionale bedrijventerreinen ontwikkelen, die
de bedrijven van kleine lokale bedrijventerreinen kunnen overnemen
Lokaal
• Stimuleren van lokale energieopwekking zoals windmolens en
meer zonnedaken
• Stimuleren van lokaal ondernemerschap gebaseerd op duurzaamheid, circulaire economie etc.
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Monumentenroute als verhalenverteller voor innovatie
Fryslân stelt monumenten centraal in het vertellen over en zichtbaar maken van innovatie en
duurzaamheid. De gebouwen vormen een route door de provincie, leggen de geschiedenis
bloot maar bieden ook plek voor jonge ondernemers en woningen voor starters en ouderen.
Innovatieve bouwsystemen en nieuwe vormen van verwarming (bijv. via geothermie) worden
gekoppeld aan deze herbestemmingsopgaven. De routes hebben een sterke belevingswaarde
door het plaatsen van kunstwerken en stimuleren van de biodiversiteit. Ook sluit de monumentenroute aan op bestaande, vaak onzichtbare, routes zoals de Elfstedentocht, het Japikspaad
en de Slagtemarathon. Zo ontstaan tegelijkertijd ankerpunten waarbinnen het toerisme kan
worden opgevangen en gebieden van omliggende dorpen waar boeren, zzp’ers, innovatieve
bedrijven de boventoon voeren.
Kansen voor Fryslân
+ Fryslân is energieneutraal
+ toerisme op land en water
+ verduurzaming bebouwing
+ natuurgebieden verbinden

Wat is belangrijk voor de korte termijn en wat op de lange termijn?
Op de korte termijn moet er een goede inventarisatie komen van
leegstaande monumentale panden en de mogelijkheden die deze
panden hebben voor het aantrekken van nieuwe functies. Ook de
bestaande routes kunnen met kunst en beplantingen herkenbaar
worden gemaakt.
Op de lange termijn gaan ondernemers en bewoners zich in de monumentale gebouwen vestigen en worden de nieuwe netwerken steeds
meer blootgelegd.
Welke bestaande initiatieven passen o.a. bij dit scenario?
• Circulair Fryslân probeert verbindingen te laten ontstaan binnen
en tussen sectoren, waarbij onderwijs en kennisoverdracht belangrijk is.
• Blokhuispoort, Leeuwarden
• Broerekerk, Bolsward
Wat zijn de aanwezige kwaliteiten en hoe kunnen die met dit scenario worden versterkt?
Er zijn veel monumenten en een deel daarvan staat leeg of is toe
aan een nieuwe bestemming. Het zijn gebouwen met een enorme
kwaliteit die iets vertellen over de Friese geschiedenis. Koppeling van
monumenten aan nieuwe technieken en bedrijven levert werkgelegenheid op.
Hoe verhoudt het scenario zich tot de energietransitie?
Door het bundelen van cultuurhistorie, economie en duurzame toepassingen.
Wat moet worden georganiseerd voor dit scenario?
De provincie en gemeenten zouden door middel van kennis, transitieen regelruimte en/of subsidies ondernemers moeten verleiden om in
erfgoed te investeren.
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Een paradijs voor ouderen
Fryslân is de ideale provincie om oud te worden. De provincie stelt zich open voor innovatieve
zorginitiatieven, kuuroorden en vervoerssystemen voor ouderen. Daarnaast speelt het water
een belangrijke rol in het personenvervoer tussen plekken en transport van grondstoffen. De
vaarverbindingen worden ontwikkeld als blauwe assen in het landschap waarmee de verschillende natuurgebieden met elkaar verbonden zijn. Hierlangs zijn bijzondere natuur, fiets- en
wandelpaden aangelegd. Fietsers en wandelaars kunnen op speciale knooppunten overstappen in zelfrijdende auto’s en shuttlebussen. Kunst- en theaterwerken worden ingezet om de
overgang tussen de blauwe assen en de natuurzones met de intensieve landbouw te benadrukken.
Kansen voor Fryslan
+ vervoer over water
+ collectief vervoer
+ voorzieningen spreiden

Wat is belangrijk voor de korte termijn en wat op de lange termijn?
Op de korte termijn kan vraaggericht kleinschalig openbaar vervoer
worden ingezet voor ouderen. In de toekomst zou dit ook goed mogelijk zijn over het water.
Op de lange termijn zullen deze vaarverbindingen worden ontwikkeld
als blauwe assen in het landschap, waardoor de verschillende natuurgebieden met elkaar verbonden zijn. Ook zal goed nagedacht moeten
worden over de behoeften van ouderen en welk woonklimaat hierbij
past.
Welke bestaande initiatieven passen o.a. bij dit scenario?
• Centrum innovatief vakmanschap healthy ageing: Fryslân College
en ROC Friese Poort gaan op zoek naar nieuwe vormen van ouderenzorg
• Camping It Wiid: seniorencamping
• Aandacht Voor Een Oudere (AVEO): studenten van een zorggerelateerde opleiding worden gekoppeld aan Friese ouderen
Wat zijn de aanwezige kwaliteiten en hoe kunnen die met dit scenario worden versterkt?
De groene en ruime omgeving van Fryslân is een ideaal woonklimaat
voor ouderen om rustig oud te worden en te genieten van de natuur.
Hoe verhoudt het scenario zich tot de energietransitie?
Met name de verduurzaming van het vervoersnetwerk naar de voorzieningen toe heeft invloed op de energietransitie.
Wat moet worden georganiseerd voor dit scenario?
Door de verduurzaming van het wegen- en vaarnetwerk op een hoger
schaalniveau te organiseren kan een efficiënt netwerk gecreëerd worden. De doelstellingen kunnen op dit niveau worden vastgelegd. Er
kan bijvoorbeeld een integraal plan voor de hele provincie geschetst
worden waarbinnen elke gemeente de vrijheid heeft hier haar eigen
invulling aan te geven.
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Hightech Fryslân
Het Friese landschap staat in dienst van de kernsectoren waarin Fryslân sterk is, of waarin ze
zich op dit moment ontwikkelt:
• de melkveehouderij: Dairy Campus, hightech laboratorium nieuwe diervriendelijke stalconcepten met de “koe in de wei” als identiteit
• duurzame energie: biodiesel, groene stroom, upcycling en hergebruik van afval
• blauwe energie / Blue Energy: WaterCampus, waar internationaal onderzoek wordt gedaan
en wordt geïnnoveerd op energie uit osmose (combinatie zoet en zout water).
Deze sectoren hebben alle drie een sterk ruimtelijke impact. De microscoop staat voor de focus die de provincie hierop moet leggen: waar kunnen clusters worden opgezet en hoe kunnen huidige en toekomstige ontwikkelingen worden gekoppeld aan deze clusters?
Kansen voor Fryslân
+ intensieve landbouw
+ bedrijventerreinen clusteren
+ digitale bereikbaarheid
+ natuurgebieden verbinden

Wat is belangrijk voor de korte termijn en wat op de lange termijn?
Op de korte termijn moeten beleidsmatige keuzes worden gemaakt:
welke sectoren ondersteunen de Friese identiteit, met als voorzet de
drie kernsectoren die hiernaast zijn genoemd. Deze sectoren worden
zoveel mogelijk als campussen geclusterd en zouden politieke voordelen (subsidies) kunnen krijgen. Bedrijven die activiteiten buiten deze
sectoren willen ontplooien ontvangen deze voordelen niet.
Op de lange termijn investeren en versterken van de clusters. Dit zorgt
voor een sterkere economie voor de provincie en remt economische
ontwikkelingen die minder passen bij de provincie (gezichtsbepalende
bedrijfshallen aan dorps- en stadsranden, aantasting van waardevolle
open/groene ruimte). Bovendien laten de clusters zich eenvoudig koppelen aan recreatieve doelen: “Kom innovatief Fryslân bezoeken”.
Welke bestaande initiatieven passen o.a. bij dit scenario?
Dairy Campus, WaterCampus, alle bedrijven die werken aan/met
duurzame energie (zonne-energie, windenenergie, biobrandstof,
bouwisolatie, etc.). Maar ook een elektrische deelauto die wordt georganiseerd om inwoners van Friese dorpen op een duurzame manier
meer mobiliteit te bieden.
Wat zijn de aanwezige kwaliteiten en hoe kunnen die met dit scenario worden versterkt?
Fryslân heeft waardevolle (historische) landschappen met een kwalitatief hoogwaardig woonklimaat. Door clusters van bedrijven te
stimuleren ontstaat op andere plekken in de provincie meer ruimte.
Bovendien geeft dit de provincie een economische impuls die hogere
inkomens naar de provincie kan trekken (anecdote: de WaterCampus
trekt nu al PhD’ers).
Hoe verhoudt het scenario zich tot de energietransitie?
Dit scenario is een sterke provinciaal gebaar richting de energietransitie. Het is een krachtig ruimtebepalend, en vooral ook een koersbepalend beeld. Bovendien geven de innovatieve kanten Fryslân een nieuw
elan.
Wat moet worden georganiseerd voor dit scenario?
Provinciaal
Opzetten van clusters, benoemen van groene bufferzones die zorgen
voor landschappelijke contrasten tussen high-tech industrie en waardevolle open en groene landschappen die recreatieve en ecologische
waarden hebben.
Lokaal
Opruimen/herontwikkelen van leegstaande en ongebruikte bedrijventerreinen, uitplaatsen van bedrijven die de schaal van het dorp of
de gemeente ontgroeid zijn. Stimuleren van lokaal ondernemerschap
gebaseerd op duurzaamheid, circulaire economie etc.
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De sportiefste provincie van Nederland
Fryslân kiest ervoor om de sportiefste en gezondste provincie van Nederland te worden. Het
landschap wordt ingericht om beweging te stimuleren en sportvoorzieningen worden herkenbaar en toegankelijk gemaakt. Enerzijds wordt er een goed klimaat gecreëerd voor topsport,
anderzijds komt de recreant aan z’n trekken met nieuwe voorzieningen die een stimulans zijn
tot bewegen. Aanbieden van verschillende vormen van watersport verbreedt de recreatie op
de Friese meren, maar is ook interessant voor bijvoorbeeld schoolkampen. Daarnaast worden
er evenementen georganiseerd die passen bij de sportiefste provincie: een triathlon of Ironman in Fryslân. Fietspaden zijn goed verbonden en er wordt zoveel mogelijk gedaan om de
auto’s buiten de provincie te houden. In sommige delen van de provincie worden alleen elektrische auto’s toegelaten.
Kansen voor Fryslân
+ (sport)voorzieningen concenteren
+ natuurinclusieve landbouw
+ natuurgebieden verbinden

Wat is belangrijk voor de korte termijn en wat op de lange termijn?
Op de korte termijn kan de Friese sport en haar landschap beleefd
worden vanuit meerdere perspectieven: vanaf het land, water en
vanuit de lucht.
Op de lange termijn zullen er meer landschappelijke en natuurlijke
verbindingen moeten onstaan tussen sporticonen. Er moeten heldere
en veilige fietsverbindingen tussen de sportclusters ontstaan en de
fiets moet prevaleren boven de auto als vervoersmiddel.
Welke bestaande initiatieven passen o.a. bij dit scenario?
• Publieke sportevenementen zoals Elfstedentocht, Slachtemarathon, skûtsjesilen, Sneekweek en de PC Franeker (kaatsen)
• Sportstad Heerenveen
Wat zijn de aanwezige kwaliteiten en hoe kunnen die met dit scenario worden versterkt?
Enkele herkenbare sporticonen: Thialf, Sportstad Heerenveen, Kaatsveld Franeker, Fierljepbaan It Heidenskip. Deze iconen met elkaar
verbinden door gezonde fietssnelwegen. Hiernaast heeft Fryslân alle
ruimte om buiten te bewegen en is de lucht gezond.
Hoe verhoudt het scenario zich tot de energietransitie?
Minder gebruik maken van fossiele vervoersmiddelen en de transitie
naar elektrisch versterken. Mensen worden sportiever en zullen in
het dagelijks leven eerder gaan fietsen en lopen, waardoor er minder
fossiele grondstoffen worden verbruikt.
Wat moet lokaal worden georganiseerd voor dit scenario?
Regionaal verbindingen tussen de sportclusters en -iconen inclusief
helder en veilig netwerk van fietssnelwegen. Ook zouden de Friese
sporten gepositioneerd kunnen worden als uithangbord voor nationale en internationale herkenning. Lokaal investeren in sportclusters en
de bereikbaarheid hiervan optimaliseren.
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Atelier Bolsward 29 juni 2016
Kwaliteiten, kansen en keuzes
In dit Atelier Bolsward zijn de resultaten van de vier thema-ateliers
met elkaar vergeleken om te komen tot handreikingen die de provincie in staat stellen om ambities te formuleren waarop een omgevingsvisie kan worden gebaseerd.
Vitale economie
Met vitale economie wordt een breder kader van het begrip economie bedoeld. Dit begrip is in jaren van economische voorspoed versmald tot ‘welvaart’, terwijl ook ‘welzijn’ een wezenlijk economisch
aspect is. Een gezonde balans tussen welvaart en welzijn maakt
economie vitaal en gericht op de langere termijn.
Tussen groei en geluk
Het spanningsveld tussen intensieve landbouw (economische groei)
en de kwaliteit van het landschap (gezonde leefomgeving) vraagt om
duidelijke keuzes.
Nieuwe vormen van landbouw
Boerenbedrijven die over willen stappen naar andere (agrarische) bedrijfsvormen lopen vaak vast in juridische procedures of moeten grote
financiële risico’s nemen. Het is, mede vanuit het belang van nieuwe
vormen van landbouw, nodig om hiermee rekening te houden.
Nieuw toerisme
Toeristen en recreanten in het Friese Merengebied worden steeds
ouder, waardoor de economische potentie van het gebied op lange
termijn onder druk komt te staan. Het aantrekken van nieuwe, jongere en multiculturele doelgroepen en het leggen van nieuwe verbindingen met toerisme op water en op land, bieden kansen voor de
toeristische industrie.
Duurzame vestigingslocaties
Duurzame netwerken en toegang tot duurzame energie, zoals biogas
of groene energie, kunnen leidend worden voor het bepalen van vestigingslocaties voor bedrijven en kantoren.
Gezond leven
De manier waarop de fysieke leefomgeving is ingericht heeft effect
op de gezondheid van mensen. Waar in de jaren tachtig milieuaspecten als geluid en bodem steeds belangrijker werden, staat nu de
manier waarop de fysieke ruimte de gezondheid van mensen beïnvloedt in de belangstelling. De inrichting van de leefomgeving kan
gezond gedrag uitlokken.
Wedergeboorte van de biodiversiteit
De steeds grotere afname van de biodiversiteit in de afgelopen decennia wordt als groot probleem gezien. De biodiversiteit moet weer
toenemen op zowel het platteland als in de stad.
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Handreikingen
Sociaal-culturele verbondenheid
Kenmerkend voor Fryslân is de Mienskip. Het gaat om verbondenheid met de omgeving, bijvoorbeeld door taal, sport, natuur en
landschap. Daar tegenover staat afstandelijke communicatie via
digitale media. Nieuwe media kunnen ook worden ingezet om de
gemeenschap te versterken.

Veranderingen in mobiliteit en transport
Mobiliteit en transport veranderen sterk door grote en zware landbouwvoertuigen, elektronisch vervoer (stiller en schoner) en - in de
toekomst - zelfrijdende voertuigen (andere relatie tijd en afstand).
Een nieuwe kijk op mobiliteit en transport in relatie tot veiligheid,
infrastructuur en voorzieningen is actueel.

Multiculturaliteit
Ook in Fryslân is multiculturaliteit niet weg te denken en zal alleen
maar toenemen: onder inwoners, maar ook vanuit bijvoorbeeld
internationale kennishubs. De omgevingsvisie van Fryslân moet zich
niet beperken tot de Mienskip van ‘de’ Fries. Nieuwe culturen bieden
verrijking.

Circulaire systemen
We zijn op weg naar een economie waarin alle grondstoffen die we
gebruiken, niet worden verspild. Dat vraagt om veel slimmer nadenken over energie, voedsel en verwarming, en ook over hergebruik
van materialen en gebouwen. Dat heeft effecten op de manier waarop de omgeving is ingericht.

Aansluiting bestaande initiatieven
Er is een aantal netwerken van maatschappelijke en duurzame
initiatieven in Fryslân. Ook zijn er projecten en initiatieven zoals
Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, Netwerk Duurzame Dorpen.
In het traject naar de omgevingsvisie zouden verbindingen tussen
deze netwerken en projecten kunnen worden gelegd, en aanleiding
moeten zijn om nieuwe initiatieven te laten ontstaan.

Van lineaire naar circulaire economie
Via de vereniging Circulair Fryslân blijkt in de provincie een grote bereidheid te bestaan om slimmer en duurzamere met grondstoffen om
te gaan. De rol van de provincie daarbij is nog niet helder, en dergelijke initiatieven behoeven meer ruchtbaarheid.

Digitalisering platteland
Veel gebieden in Fryslân hebben nog geen toegang tot snel internet,
waardoor bijvoorbeeld innovatie in de landbouw stagneert en thuiswerken niet mogelijk is. Digitale ontsluiting is noodzakelijk voor de
ontwikkeling van het ruimtegebruik van de provincie – en om uitsluiting te voorkomen.
Veerkrachtige systemen
De economische crisis heeft laten zien dat veel van elkaar afhankelijk is en er nooit zekerheid is over de toekomst. De kwetsbaarheid
van huidige systemen zou verminderd moeten worden. Water- en
vervoersystemen zouden bijvoorbeeld zo opgezet moeten worden
dat zij tegen een stootje kunnen om de economie en maatschappij
flexibel te houden.
Openbaar vervoer van aanbodgericht naar vraaggericht
Het openbaar vervoer werkt steeds meer vraaggericht, met leenauto’s
of fietsen. Waar dit niet plaatsvindt komen vervoersinitiatieven tot
stand, bijvoorbeeld voor ouderen. Niet alle dorpen hebben zo’n initiatief, wat scheefgroei kan veroorzaken. Ontsluiting is een aandachtspunt voor alle inwoners.
Watersysteem robuuster maken
Het watersysteem van Fryslân is nog erg gericht op de aan- en afvoer
van water in en uit de provincie. Dat kost veel energie en geld. Een
natuurlijker watersysteem vraagt om ander ruimtegebruik en levert
nieuwe kansen op voor toerisme, landbouw en energie.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is de sleutel naar de toekomst. Maar de ontwikkelingen gaan zo snel dat wat vandaag wordt voorgesteld als duurzaam,
morgen alweer achterhaald kan zijn. Sociale duurzaamheid, bijvoorbeeld het in stand houden van gemeenschappen, vraagstukken zoals
eenzaamheid, zorg en verjonging zijn andere vormen van duurzaamheid waar over nagedacht moet worden. Het ‘vanzelfsprekend’
incorporeren van duurzaamheid in de ruimtelijke ontwikkelingen is
een belangrijke opgave.

Keuzes maken vanuit echte kennis
Als niet helder is wat de feiten zijn, is moeilijk te snappen waarop politieke besluiten zijn gebaseerd. Belangen en ambities moeten duidelijk
worden onderscheiden; keuzes kunnen beter gemaakt worden op
basis van feitelijke kennis.
Andere overheden
Er is veel behoefte om beslissingen te nemen op lokaal niveau, maar
dit strookt niet altijd met provinciale belangen. Kan de provincie met
heldere doelstellingen werken, bijvoorbeeld met betrekking tot duurzame energie, die op het niveau van dorp, stad of gemeente uitgewerkt en georganiseerd worden? Aansluiting bij gemeentelijk omgevingsvisies kan daarbij helpen – en andersom: kunnen gemeentelijke
visies aansluiten bij die van de provincie? Is opschaling van gemeentelijke visies mogelijk?
Experimenteerruimte
Er is behoefte aan transitie- of experimenteerruimte, maar innovatie
wordt beperkt door verouderde regelgeving. In welke gebieden in
Fryslân is meer mogelijk? Kan er ruimte worden geboden aan initiatieven en initiatiefnemers?
Omgevingsvisie voor iedereen
Omgevingsvisies zijn ‘vormvrij’. De provincie kan dus zelf bepalen hoe
de visie eruit gaat zien. Uit de ateliers kwam de wens naar voren om
de visie dusdanig op te stellen en vorm te geven, dat iedereen de visie
kan begrijpen. Hoe kan iedereen meegenomen worden in de ruimtelijke ontwikkelingen? En hoe kunnen jongere generaties geboeid
worden?

Schaal van energietransitie
Er wordt in Friesland veel gediscussieerd over hoe en op welke schaal
(dorp, stad, regio of provincie) duurzame energiedoelstellingen
moeten worden behaald. Helderheid over wie verantwoordelijk is en
wie wat doet op welke schaal is belangrijk om de doelstellingen ook
daadwerkelijk te behalen.
Ruimtelijke consequenties energietransitie
Er is meer onderzoek nodig naar de ruimtelijke consequenties in
relatie tot duurzame energiedoelstellingen.
Tenslotte
Het belang van ambities
De visie moet voldoende abstract zijn om veel onderwerpen integraal
met elkaar af te stemmen, maar ook een concreet genoeg om tot
actie over te kunnen gaan. Dat vraagt de nodige flexibiliteit om aanpassingen van het beleid aan de hand van nieuwe data bij te kunnen
stellen.
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Colofon
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