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Investeringsagenda

sociaal economisch
Kies voor
een thema
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verzilting
energietransitie

Nadenken over de inhoud van de Investeringsagenda
begint niet bij nul: er gebeurt al een hoop in de regio en
er zijn veel zaken waarover al met veel deskundigheid is
nagedacht. Die informatie wordt benut als bouwsteen.
Dit document schetst een overzicht van relevante
ambities, aanpakken en projecten in de regio.
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BEVOLKINGSONTWIKKELINGEN

SWOT ANALYSE

LOPENDE PROGRAMMA’S / SUBSIDIES

BEVOLKINGSONTWIKKELINGEN in Noordoost Fryslân
Minder jongeren en huishoudens, meer ouderen
Er zijn in de toekomst minder inwoners in de gemeente Noardeast-Fryslan dan nu. De verwachting is dat tussen 2018 en 2030 het aantal daalt van 45.000 naar 42.000
inwoners. Ook de samenstelling verandert. Er worden minder kinderen geboren en jongeren trekken weg en komen daarna minder vaak terug na hun studie (ontgroening).
Daarnaast zijn er straks meer ouderen en we worden gemiddeld ouder (dubbele vergrijzing). Gezinnen worden kleiner en het totaalaantal huishoudens daalt.

Verwachte bevolkingsontwikkeling

Vooronderzoek april 2019

Verwachte bevolkingsontwikkeling
naar leeftijd

Verwachte bevolkingsontwikkeling
aantal huishoudens
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SWOT ANALYSE van Noordoost Fryslân
Sterke punten
•
•

Ligging: strategisch gelegen tussen de grote

•

•

Kwaliteit leefomgeving: Nationaal Landschap,

veel uitkeringen

•
•

IJle, kwetsbare economie: kleine eigen

Draagkracht voor voorzieningen neemt

kansen voor wonen, ontspannen en bedrijvigheid

af. Druk op werkenden neemt toe.
Leefbaarheid in gevaar.

bevolking, weinig mogelijkheden voor

•

Verbeterde kansen woonregio door openstellen

voorzieningenniveau

hoogopgeleiden, innovatiegehalte

Natte infrastructuur: bereikbaar voor

bedrijfsleven lager dan gemiddeld
Ver weg imago: buiten economische

Sociale kracht: sterke sociale cohesie en

kernzone, geen duidelijk profiel, grote

samenhang

mate van bescheidenheid

Inwoners: zelfbewust, trots, zelfredzaam,

•

Krimp en vergrijzing: meer ouderen,

•

minder jongeren en huishoudens.
•

•

Tekort aan vaklui en passende banen:

Centrale As

behoefte aan technisch geschoold

Werk volgt wonen: Kwaliteitsmilieu voor wonen,

personeel, minder jongeren kiezen voor

woon-werkcombinaties en specialistische diensten

vakopleiding. Meer jongeren havo of wo

Leefkwaliteit: toenemend belang van de kwaliteit van

opgeleid.

wonen en leven bij arbeidsmarktkeuzen.
•

Krimp en vergrijzing: meer ouderen,

Krimp: Leegstaande gebouwen bieden nieuwe

Regionale kernen met goed

•

•

minder jongeren en huishoudens.

Digitalisering stimuleert woon-/werkcombinaties

•

Bedreigingen

nieuwe markten en mogelijkheden voor bedrijvigheid

•

•

Tekort aan hoger opgeleiden en passende

Toenemende behoefte aan rust, ruimte en bezinning.

banen: hoger opgeleiden verlaten de regio

Toerisme en recreatie is kansrijke sector.

voor passend werk (braindrain).

Opkomst economie van kleine bedrijven: kleine

•

Landbouwsubsidies worden afgebouwd

Bedrijvigheid: betrokken, kleinschalig, flexibel

bedrijven presteren goed door op de mart brengen

bedrijfsleven. 4 stuwende sectoren: bouw,

van innovatieve producten en diensten en bundeling

metaal, landbouw, levensmiddelenindustrie.

krachten via bedrijfsnetwerken.

soortgelijke regio’s met soortgelijke

Duurzame energie: goede mogelijkheden voor

ambities. Investeringen dreigen gewenste

opwekking en toepassing in de regio.

rendement niet te halen.

Digitalisering: goede digitale ontsluiting in

•

bepaalde gebieden door eigen kabelbedrijf
•

Vergrijzing: meer werkgelegenheid zorgsector,

afzetmarkt, weinig koopkrachtige

arbeidsethos

•

•

Kansen

De Wadden

betrouwbaar, doenersmentaliteit en sterk
•

Lage sociaaleconomische status:
laag inkomen en opleidingsniveau,

beroepsvaart en recreatieve vaart
•

•

stedelijke kernen in Noord-Nederland.
twee Nationale Parken en Werelderfgoed
•

Zwakke punten

Samenwerking tussen overheden en regionale

•

Collectieve aanpak: samen ontstaat er meerwaarde.

partners (Netwerk Noordoost)

•

Alternatieve financieringsmodellen zoals
crowdfunding

Vooronderzoek april 2019

en omgezet in beloningssystematiek
•

•

Concurrentie en kannibalisme: veel

Schaalvergroting: regio voor kleinschalig
bedrijfsleven.

•

Beperkte financiële mogelijkheden
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Lopende programma’s / subsidies in Noordoost Fryslân
Programma Friese Waddenkust

Waddenfonds

Regiodeal

Omgevingsvisie gemeente
Noardeast- Fryslân

Het programma Friese Waddenkust heeft als doel

Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke

In de regiodeal werken 42 vertegenwoordigers van

De gemeente Noardeast-Fryslan laat burgers

zowel de vele bestaande inititiaven als nieuwe

regeling van de Waddenprovincies Fryslân,

overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in

meepraten over nieuwe omgevingsvisie voor de

ideeen en plannen langs de Friese Waddenkust

Groningen en Noord-Holland. Het fonds investeert

Noordoost Fryslân aan een vitale Noordoost Friese

leefomgeving in de gemeente. Eind april 2019 begint

samen te laten bijdragen aan leefbaarheid

in initiatieven en projecten die de ecologie

economie. De ambities worden uitgewerkt in een

de tournee, die langs alle dorpen en Dokkum voert.

en sociaaleconomische ontwikkeling van het

en duurzame economische ontwikkeling van

versnellingsagenda voor de komende jaren. Eind

kustgebied. Met dit programma willen provincie,

het Waddengebied versterken. Projecten van

2018 werd bekend dat de regiodeal een rijksbijdrage

gemeenten en Wetterskip inwoners faciliteren om

(samenwerkende) ondernemers, verenigingen,

van 25 miljoen euro ontvangt, waaran tenminste

van onderop aan hun eigen leefomgeving te werken

stichtingen en overheidsorganisaties kunnen in

5 miljoen beschikbaar zal worden gesteld voor het

en initiatieven te verbinden, zodat de slagkracht

aanmerking komen voor een bijdrage van het

project Holwerd aan Zee.

toeneemt.

Waddenfonds.

ANNO II

Iepen Mienskipfuns

LEADER

In 2011 is het Sociaal Economisch Masterplan

Het Iepen Mienskipfuns (IMF) is een fonds van de

LEADER is een subsidieprogramma voor projecten

ANNO geschreven. De opgave die hieruit naar voren

provincie Fryslan om initiatieven van inwoners van

op het platteland. Europese, landelijke, provinciale

kwam, is vertaald in de Agenda Netwerk Noordoost

Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen

en gemeentelijke overheden investeren in ideeën

(ANNO). ANNO II is de samenwerkingsagenda van

aan de leefbaarheid van een dorp, wijk of eiland

uit de samenleving die zorgen voor een mooi en

de regio Noordoost Fryslân met als looptijd 2016-

kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Het

leefbaar platteland. De subsidie is beschikbaar voor

2020. Het is daarmee het vervolg op ANNO I met als

IMF heeft als doel om om initiatieven van onderop

Noordoost en Noardwest Fryslân.

looptijd 2012-2016.

te ondersteunen en de leefbaarheid in de provincie
Fryslan te verbeteren.
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WONEN EN LEVEN

ECONOMIE

AMBITIES breed van de overheid voor Noordoost Fryslân

“In 2026 wordt de Friese Waddenkust in toenemende mate gezien
als een aantrekkelijk woon-, werk- en leefgebied. Landbouw is naast

“De kwaliteit van leven is in 2030 bijzonder goed in de regio

“De regio Noordoost Fryslân is een samenhangende gemeen-

recreatie en toerisme de belangrijkste economische motor. Een

Noordoost Fryslân. Mensen wonen, werken en recreëren er

schap met unieke inwoners en bedrijven in een prachtig land-

groeiend aantal jonge, innovatieve bedrijven waardeert het gebied als

met plezier. De bevolking kenmerkt zich als sterke betrok-

schap, waar alle partijen coöperatief samenwerken.”

vestigingsplaats omdat er ruimte is om te experimenteren met nieuwe

ken mienskip. Noordoost Fryslân ontwikkelt zich tot een

technieken en technologieën die bijdragen aan een goede balans

dynamische plattelandsregio in het noordelijk stedelijk

tussen ecologie en economie. Zij houden zich onder meer bezig met de

netwerk. De kwaliteit van het landschap is in haar diversiteit

energietransitie, circulaire economie en watertechnologie en -beheer.

Noordoost Fryslân 2025

uniek te noemen en samen met de landbouw een belangrijke

Bedrijven en onderwijs weten elkaar steeds beter te vinden, waardoor
de werkloosheid afneemt en het gebied de arbeidskracht heeft om op

economische drager voor het wonen, werken en recreëren. Mensen komen graag naar de regio toe vanwege het

“De gemeente Noardeast-Fryslan is een gemeente die fitaal,

deze nieuwe kansen in te spelen. De krimp is tot stilstand gekomen,

karakteristieke landschap en de cultuur van de mensen en

sûn, ûndernimmend, oantreklik en duorsum is.”

mede doordat de dynamiek in de dorpen is toegenomen. Samen met

ondernemers. Door samen te werken maakt de regio haar

de komst van meer (inter)nationale natuur- en cultuurtoeristen die

ambities waar.“

afkomen op de landschapskunst, kleinschalige accommodaties en
goede recreatieve infrastructuur, heeft dit er ook voor gezorgd dat

ANNO

Ferkenning takomst
gemeente Noardeast-Fryslân

de infrastructuur is verbeterd en dat het voorzieningenniveau niet
verder is teruggelopen.”

Programma Friese Waddenkust

AMBITIES voor wonen en leven in Noordoost Fryslân

AMBITIES voor economie in Noordoost Fryslân

Stimuleren kwaliteit van wonen, leven en werken voor de inwoners van

Verlagen werkloosheid, stimuleren ondernemerschap, verhogen opleidingsniveau

Noordoost Fryslân door een woningaanbod dat aansluit bij de wensen en

beroepsbevolking, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, bevorderen innovatie (duurzaamheid),

behoeften van onze inwoners, continuïteit van voldoende (kwalitatieve) zorg

bevorderen recreatie en toerisme, behoud vitale winkelgebieden, creëren aantrekkelijke woon

voor inwoners in de regio, het optimaliseren van het vervoersaanbod en proces

(-werk) milieus en verbeteren bereikbaarheid (ook digitaal). Werkgelegenheid op peil te houden en

en aansturing faciliteren op diverse vraagstukken rondom voorzieningen.

een extra bijdrage aan het Bruto Regionaal Product (BRP) realiseren van € 400 mln.

ANNO
Vooronderzoek april 2019
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WONEN EN LEVEN
in Noordoost Fryslân

Demografie / voorzieningen
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Wonen

DOEL voor demografie / voorzieningen in Noordoost Fryslân
Goede voorzieningen,
betaalbaar en bereikbaar

AANPAK voor demografie / voorzieningen in Noordoost Fryslân
Het vormen van één of meerdere

Het opstellen van een

De Atlas van Noordoost

De regio kent clusterkernen als speerpunt

Opzet van voorschoolse

‘leefberenskoalysje(s)’. Projecten

gezamenlijk werkprogramma.

Fryslân actueel houden en

voor voorzieningen in de regio en zet in

voorzieningen stimuleren.

vloeien voort uit het programma dat

ter beschikking stellen als

op een integrale aanpak op ruimtelijke

wordt opgesteld.

informatie.

kwaliteit voor sterke kernen.

Proces en aansturing faciliteren

Procescoördinatoren inzetten.

Ondersteuning faciliteren

Drie denkrichtingen voor verspreiding

Het horen en zien van

op diverse vraagstukken rondom

voor Mienskipsprojecten

voorzieningen:

jongeren en samen

voorzieningen, zoals de huisvesting en

die ‘’handjes’’ nodig hebben.

1.

Maximale spreiding

met hen komen tot

2.

Clustering in centrumdorpen

ontmoetingsplekken voor

3.

Clustering naar functie

jongeren.

spreiding van onderwijs

ER ZIJN GEEN PROJECTEN DEMOGRAFIE / VOORZIENINGEN BEKEND
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>>

Wonen

DOEL voor zorg en gezondheid in Noordoost Fryslân
Continuïteit van voldoende

Inwoners leven gezonder

(kwalitatieve) zorg voor

en langer, sporten en

inwoners in de regio.

bewegen meer.

Inwoners groeien
gezond en veilig op.

Inwoners zijn zelfredzaam
en kwetsbare inwoners
worden geholpen

AANPAK voor zorg en gezondheid in Noordoost Fryslân
De regio gaat nieuwe concepten

Concretisering van de zorgopgave:

Als coalitie staan we voor een doelgerichte, proactieve aanpak

voor zorg, zorgrecreatie en wonen

Inventarisatie met als resultaat concrete

van armoede, schulden en eenzaamheid. Het bevorderen van

ontwikkelen die zijn afgestemd op de

projecten. Aanstellen procescoördinator zorg.

een gezonde leefstijl maakt daar deel van uit.

regionale maat.
Alle inwoners staan centraal.

3 zorgpunten in de regio: Ternaard, Metslawier en Dokkum

Iedereen kan meedoen.

investeren in wonen, welzijn en zorg als alle partijen die keuze maken;

Preventie aan de voorkant en dichtbij de burger.

investeren in verzorgd en geschikt wonen bij verder ontwikkelen zorgpunt;

Eigen kracht is de basis.

twee satellietdorpen: Anjum en Holwerd: hier eventueel investeren in geschikt wonen;

We zorgen voor mensen in kwetsbare situaties.

centraliseren en clusteren van voorzieningen in een zorgpunt;

Integrale benadering: Eén gezin/cliënt, Eén aanpak, Eén regisseur en (waar mogelijk), Eén budget.

stimuleren en organiseren van vrijwilligersnetwerken;

Gemeente voert regie en stuurt op resultaten.

inzetten op modernisering zorg;
overige zorgvraag opvangen door middel van ICT- en domotica-oplossingen.

OVERZICHT PROJECTEN ZORG EN GEZONDHEID
Vooronderzoek april 2019
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Zorg/gezondheid
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PROJECTEN voor zorg en gezondheid in Noordoost Fryslân
Sociale interventies, gericht op het invlechten van sociale- en zorgaspecten in de kerntaken van de provincie
Projecten die bijdragen aan een goede kwaliteit, spreiding, bereikbaarheid en toegankelijkheid van welzijn- en zorgvoorzieningen en functies,
waarbij alle inwoners in de gelegenheid zijn, binnen een passende woon- en leefomgeving, in sociale verbanden te leven en deel te nemen aan de samenleving
Healthy Region
Healthy living lab
Ontwikkeling Woon-welzijn-zorglandschap ‘Nije Spiker’ Ternaard en omgeving
Stille nood en armoede zichtbaar maken om duidelijk te hebben wie hulp nodig heeft.
Wijkverpleegsters terug in het dorp
Goede samenwerking zorgverleners, partners en netwerk van hulp
Voortzetting van het kindpakket
Aanpak laaggeletterdheid
Vrijwilligers en ervaringsdeskundigen inzetten en waarderen
Preventieve aanpak van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren.
Fêste hân: voortzetten en prioriteit geven aan het uitvoeringsplan Wonen, welzijn en zorg
Preventieve aanpak overgewicht bij kinderen: communicatie en voorlichting, sterk appel op gezondere leefstijl, een leven lang bewegen
Schoolmaatschappelijk werk zonder wachtlijsten.
Faciliteren en ruimte geven aan nieuwe (kleine) zorgvormen
Voldoende zorgbestendige woningen en geschikte woningen voor ouderen
Ondersteuning en waardering pleeggezinnen
Aanpak jeugdwerkeloosheid met o.a. NEF (samenwerking overheid, onderwijs, bedrijfsleven).Goede praktijkvoorbeelden nog meer uitdragen.
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Wonen

>>

DOEL voor wonen in Noordoost Fryslân
De gemeente wil een aantrekkelijke woongemeente
Een woningaanbod dat aansluit op de

zijn. De gemeente wil kwaliteit toevoegen aan het

wensen en behoeften van onze inwoners.

dorp, komen tot gezonde, vitale en veilige dorpen en
verpaupering en leegstand voorkomen.

AANPAK voor wonen in Noordoost Fryslân

De gemiddelde WOZ-waarde in
Nederland ligt maximaal 20% hoger
dan in Noordoost Fryslân.

Ondersteuning alternatieve woonvormen
Monitoring van woonbehoefte en aanbod

De regio zorgt ervoor dat iedereen

Zorgen voor woningaanbod naar behoefte zowel in de sociale als particuliere secto

meedoet in goede woonmilieus, vitale

In 2019 opstellen integraal huisvestingsplan (IHP) Noardeast-Fryslân

dorpen en bereikbare voorzieningen.

Aandacht voor kwaliteit en de bestaande voorraad

In kaart brengen van vervangings- en veranderopgaven

Selectieve groei voor de periode tot 2020: nieuwbouwstrategie

bestaande woningvoorraad (huur en koop)

Werken aan krimp en vitale dorpen

Regio pakt vervolg op Quick Scan

Goed wonen voor alle doelgroepen: betaalbaarheid en beschibkaarheid

Uitwerken opgave wonen in samenwerkingsagenda met BZK

Wonen, zorg en welzijn: anticiperen op vergrijzing

Ondersteuning alternatieve woonvormen

Stimuleren kwaliteit en duurzaamheid

Monitoring van woonbehoefte en aanbod
In 2019 opstellen integraal huisvestingsplan (IHP) Noardeast-Fryslân

OVERZICHT LOPENDE PROJECTEN WONEN
Vooronderzoek april 2019
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PROJECTEN voor wonen in Noordoost Fryslân
DorpsOntwikkelingsMaatschappij (DOM’s).
Herijking regionale woningverdeling (tijdelijk/flexibel).
Onderzoek kwaliteit bestaande woningvoorraad koop en huur en ontwikkelen van een passende en rendabele aanpak.
Aanpassing woningvoorraad als gevolg van stelselwijziging zorg (extramuralisering). In kaart brengen omvang (in samenhang met opgave zorg).
Bewustwording + stimulering (€) noodzaak aanpassing particulier bezit.
Woon-/zorgconcepten.
Potentiële vrijkomende grote locaties en invulling.
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ECONOMIE
in Noordoost Fryslân

Innovatie /
ondernemerschap

>>

Werken

>>

Kennis / onderwijs

>>

Duurzaamheid

>>

Bereikbaarheid

>>

Recreatie / toerisme

>>
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Innovatie en ondernemerschap

Werken

Kennis / onderwijs

DOEL 1
De regio biedt voldoende kansen voor be-

WONEN EN LEVEN

Duurzaamheid

Bereikbaarheid

ECONOMIE
Recreatie en toerisme

DOEL 2
Ondernemers zijn innovatief

DOEL 3
De regio heeft een optimale ruimtelijke

drijven om zich uit te breiden en te vestigen

infrastructuur voor het bedrijfsleven door

waar dat bedrijfseconomisch het beste is

een gezamenlijke regionale aanpak

en waar geen onnodige leegstand is.

AANPAK

AANPAK

AANPAK

Binnen de regio zorgen voor een sterke

Partijen zetten zich in om het aanpassend vermogen van ondernemers, nu

De partijen werken, voor de effectieve aanpak van de economische

detailhandelstructuur waardoor de

(technologische) veranderingen elkaar steeds sneller lijken op te volgen, te

opgave in de regio, met multi level governance. Deze aanpak is

detailhandel voor de regio voldoende

verbeteren.

dienstbaar aan de triple helix in de regio en verbonden aan de opgave van
economische structuurversterking. Regiogemeenten en provincie zijn

kwaliteit behoudt.
Partijen zetten zich in om meer structurele samenwerking tussen bedrijven
Gemeente Noardeast-Fryslân wil ruimte

en kennisinstellingen te realiseren. Daarmee wordt een belangrijke schakel

bieden aan ondernemers

in de keten toegevoegd om te komen van kennis, naar kunde, naar kassa.

bereid om te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen.
Zet in op duurzame ketens, energie en innovaties bij de overheid en
bedrijven o.a. door het starten van netwerken en partnerships.

voor uitbreiding en vestiging.
Partijen zetten zich in om het zelfbewustzijn bij ondernemers te versterken.
Daarmee kunnen mogelijkheden om innovaties te vermarkten beter

Stimuleer regionaal innovatievermogen. Stimuleer het vormen van

worden herkend en benut.

netwerken. Laat dit begeleiden door een coordinator. Erken het
bovenregionale aspect, stuur op provinciaal en nationaal beleid. De

Partijen zetten zich in om kansen te benutten die cross-overs tussen

kracht van de Noordoost-Friese economie moet erkend worden in

sectoren te bieden hebben, o.a. in de sfeer van duurzame materialen.

provinciale en nationale projecten en nota’s die invloed uitoefenen op
economische investeringen.

OVERZICHT LOPENDE INNOVATIE EN ONDERNEMERSCHAP
Vooronderzoek april 2019
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PROJECTEN voor innovatie en ondernemerschap in Noordoost Fryslân
bij doel 1

Uitvoeren en evalueren, herijken Bedrijventerreinen convenant.
Cottage industrie (leegstaande agrarische panden)
Herstructurering- en/of revitaliseringsprojecten van verouderde bedrijventerreinen.
Lopend proces rondom detailhandel in Noordoost Fryslân met diverse bijeenkomsten en overleggen met ondernemers.
Centrumontwikkeling van Burgum, Dokkum en Surhuisterveen als detailhandelscentra in Noordoost Fryslân concretiseren.
Instellen aanjaagteam voor agenderen en bespreekbaar maken van leegstandsproblematiek bedrijfspanden, verbinden van publieke en private
partijen op lokaal en regionaal niveau, aanreiken van ‘best practices’ en bestaande en nieuwe initiatieven inzake de aanpak van leegstand.

bij doel 2

Digitale winkel.

bij doel 3

Shared facilities centre

Ervaringsprojecten voor jonge ondernemers

Lerend ondernemersnetwerk

Aanstellen kennismakelaar

Continuering KEI-NOF

Campus voor bouwen en nieuwe materialen

Continuering kenniswerkplaats NOF

Bouwen aan ambitie

Organisatie uitvoering regiodeal (3o’s)

Lerend ondernemerschap
Economische en ecologische versterking landbouw

Vooronderzoek april 2019
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Recreatie en toerisme

DOEL voor werken in Noordoost Fryslân
De regio is zichtbaar als goede woon-

Noordoost Fryslân heeft zichzelf de

Het aandeel inwoners dat werkt op

Het gemiddeld besteedbaar inkomen

werk regio. Een positief beeld zorgt voor

ambitie gesteld om tot en met 2025 de

hoger beroepsniveau (3 of 4, de twee

neemt toe. Het verschil met het

het behoud van bedrijven en inwoners.

werkgelegenheid op peil te houden

hoogste niveau’s) neemt toe. In 2025 is

landelijke gemiddelde is in 2025

Zo wordt bijgedragen aan versterking

(30.600 fte) en een extra bijdrage aan

het aandeel is met 5% toegenomen.

afgenomen tot maximaal 1500,-

van de economische structuur van

het Bruto Regionaal Product (BRP) te

Noordoost Fryslân.

realiseren van € 400 mln.

Kwantitatieve mismatch op de

Kwalitatieve mismatch op de

Inwoners doen naar vermogen

arbeidsmarkt in 2025 voorkomen en

arbeidsmarkt in 2025 voorkomen en de

mee in onze samenleving

1.300 fte extra aan de regio binden.

vervangingsvraag van 4.000 tot 6.500
fte in goede banen leiden.

AANPAK voor werken in Noordoost Fryslân
Geen aanpak bekend

OVERZICHT PROJECTEN WERKEN
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PROJECTEN voor werken in Noordoost Fryslân
Van uitkering naar werk (re-integratie)
Een leven lang leren (om-, her- en bijscholing van personeel)

>>

Van baanzekerheid naar werkzekerheid (het formeren van een of meerdere arbeidsmarktpools in de regio)
Het aansluiten van onderwijs en arbeidsmarkt door:
1.
2.
3.
4.

Het aanstellen van een kennismakelaar om bedrijfsleven en kennis(instellingen) te verbinden
Een netwerk/campus voor bouwen en nieuwe materialen opzetten
Een ondernemersnetwerk opzetten voor maakbedrijven om van elkaar te leren rond concrete vraagstukken (‘lerend ondernemersnetwerk’)
Het gezamenlijk delen van faciliteiten (‘shared facilities center’).

Mobiliteitscentrum
Wendbaar vakmanschap
Bouwen aan ambitie
Opplussen van activiteiten die spelen binnen EZ/wonen: Ondernemersmagazine Noordoost Fryslân,
startersavonden ‘Dwaande met je bedrijf’, koploperproject, bereikbaarheid, innovatie (kennis), woonoffensief, Netwerkbijeenkomsten/regiobijeenkomst.
Dwaande Wonen en werken
Bijeenkomsten organiseren
De verbinding stad & platteland

Vooronderzoek april 2019
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Recreatie en toerisme

DOEL voor kennis / onderwijs in Noordoost Fryslân
Algemeen kennis-/onderwijsniveau in de regio verhogen en innovatie-

Onderwijs sluit beter aan op regionale

Het aandeel leerlingen dat de middelbare

vermogen van het MKB vergroten. Talentontwikkeling en innovatiekracht

arbeidsvraag.

school verlaat met een vmbo-diploma is

afgestemd op de toekomst ontwikkelen en daarmee ook de vraag en het

even hoog als in de rest van Nederland.

aanbod van de arbeidsmarkt in de toekomst verbeteren.

AANPAK voor kennis / onderwijs in Noordoost Fryslân
Laat onderwijs en arbeidsmarkt

De regio laat bedrijven,

Zet in op human capital: het opleiden

Uitwerking geven aan het bestuurs-

Onderzoeken noodzaak

goed op elkaar aansluiten om

overheid en onderwijs

en bijscholen van werknemers zodat

akkoord dat met het ministerie van

mogelijkheden bevorderen

jongeren een kansrijke toekomst

netwerken vormen gericht

zij voldoen aan de vraag van het

BZK gesloten is om meertaligheid te

zwemvaardigheid

te geven als vaklui en hoger

op kennisontwikkeling en

regionale bedrijfsleven.

bevorderen.

opgeleiden.

innovatie voor de regio.

OVERZICHT PROJECTEN KENNIS / ONDERWIJS
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PROJECTEN voor kennis / onderwijs in Noordoost Fryslân
Kenniswerkplaats

Continuering KEI-NOF

Innovatiehuis Lauwersdelta

Continuering kenniswerkplaats NOF

Gouden Driehoek

Wendbaar vakmanschap

Vroegtijdige beroepsvoorlichting: Het is van belang om de
Techniekdagen Technics4U door Stichting de Gouden Driehoek te
contiueren.

Bouwen aan ambitie

Talentontwikkeling

Lerend ondernemerschap
Economische en ecologische versterking landbouw

Ontwikkeling ondernemersvaardigheden in het onderwijs
Toekomstbouw
Innovatienetwerk rond thema’s zorg, biobased en digitalisering
Behoud en versterking van de onderwijskwaliteit met een goede inbedding van meertaligheid
Trochgeande learline meertalichens
Het gezamenlijk delen van faciliteiten (‘shared facilities center’)
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>>

DOEL
In 2030 is Noordoost Fryslân een regio die volhoudbaar voorziet in haar behoefte
qua energie, voedsel, producten, diensten, werkgelegenheid en recreatie. Daarbij
vindt nadrukkelijk samenwerking met andere regio’s plaats.
De regio gaat voor behoud en versterking van natuur en agrarische waarden door
een duurzame en toekomstgerichte aanpak voor het landschap.
De landbouw wordt duurzamer, er is meer biodiversiteit.

AANPAK
Ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor natuur inclusieve
landbouw, zodat het landschap en de landbouw toekomstbestendig
én (financieel) gedragen is.

OVERZICHT PROJECTEN DUURZAAMHEID
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PROJECTEN voor duurzaamheid in Noordoost Fryslân

E4, PV in bedrijf: ‘Maak geld met Energie”

Ondersteuningsmiddelen 2016 om de ‘brûsplakken’ en thema’s
Natuur en Landschap, Weidevogels en Ganzen’ en ‘Landbouw,
milieu en water’ in 2016 te kunnen ondersteunen.
Voorbereidingswerk om tot een integrale internationale Interreg
aanvraag te komen, die gesteund wordt door de gebiedspartners.
Interreg-project; Investment in landscape and nature by farmers
means value for money for the community.

E5, PV op gemeentelijk vastgoed, fase 2

Weidevogels (buitendijks)

M1, Minder vervoersbewegingen in NOF

Erfafspoeling naar het oppervlakte water

M2, Elektrisch recreatievaren

Akkerranden beheer

O1, Duurzame talenten

Intensiever en duurzamer gebruik landbouwareaal

O2, Duurzaam ondernemen, regionaal koploperproject

Economische en ecologische versterking landbouw

E1, Bermgras voor eiwitten en energie
E2, Energie uit hout
E3, lokale coöperaties Duurzame Energie

>>

G1, Energiebesparingrenovatie particulier
G2, Opschaling Energieloketten ANNO
G3, Duurzame zorgwoningbouw
G4, Energie in maatschappelijk vastgoed
Ontwikkelen zonnevelden
Energiebesparing gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed
Biobased economy (project E1 is hier onderdeel van)
Streekproducten
Dorpslandbouw
Milieu
Recycling

Vooronderzoek april 2019

= download achterliggende documenten

TERNAARD
OMGEVINGSPROCES

CONTEXT

PROJECTEN OVERHEID PROJECTEN DORPEN
AMBITIES

Innovatie en ondernemerschap

Werken

Kennis / onderwijs

Duurzaamheid

WONEN EN LEVEN
Bereikbaarheid

ECONOMIE
Recreatie en toerisme

DOEL

DOEL
Noordoost Fryslân is goed bereikbaar via weg, water, spoor en internet en beschikt

De regio beschikt over een optimale digitale bereikbaarheid en diverse digitale

over een goed openbaarvervoer systeem.

toepassingen bieden kansen voor demografische vraagstukken waardoor het een
uitstekende regio is om in te wonen, werken en te leven

>>

De regio is in 2030 zowel per weg, spoor en water uitstekend ontsloten en verweven
met de stedelijke netwerken in (noord) Nederland en de rest van de wereld;

De regio bezit een optimale digitale aansluiting van burgers, scholen, bedrijven en
instellingen en benut deze digitale diensten voor de economische kansen en een leefbaar
platteland.

Goede en veilige infrastructuur

AANPAK

AANPAK
Het optimaliseren van het vervoersaanbod door verkrijgen van een samenhangend en

Er wordt een expertteam digitalisering opgesteld.

elkaar versterkend geheel van ontsluitend OV, doelgroepenvervoer en ander vervoer
(voor de leefbaarheid in Noordoost Fryslân).
•

Goed fietsnetwerk en voldoende fietsparkeergelegenheid

•

Verbetering kwaliteitsniveau ov

•

Terugdringen verkeersonveiligheid

OVERZICHT PROJECTEN BEREIKBAARHEID
Vooronderzoek april 2019
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PROJECTEN voor bereikbaarheid in Noordoost Fryslân
De Centrale As/stationsgebied Hurdegaryp
De Skieding, N358

>>

KIK
ESGL
Stationsgebied Buitenpost
Stationsgebied Feanwâlden
Mobiliteitsstudie over nut en noodzaak van onder andere
de verbinding Marrum – Burdaard (rondweg Wanswerd),
sprong over de Zwemmer, Rondweg Surhuisterveen, knip in de
Stroobossertrekweg, relatie provincie Groningen, fietspad langs
Stroobossertrekweg, Kollum Oost en Dokkum-Oost (GO DCA).
Opzetten mobiliteitscentrale
Optimalisatie en uitbreiding van openbaar en jobinder vervoer.
Lokale initiatieven kunnen worden ondersteund door de
gemeente.
Ontsluiten bedrijventerreinen en nieuwe infra
Fiber tot he Home
Dekkend netwerk voor telefonie
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Recreatie en toerisme

DOEL

De (economische) kansen die de regio heeft op het gebied van recreatie

Kennis en cultuur Noordoost Fryslân

Noordoost Friesland staat op de kaart als aantrekkelijk

en toerisme worden optimaal benut zodat de economische structuur

positioneren, versterken en uitdragen en

waterrecreatiegebied. Het vaarwegennetwerk is op

wordt versterkt en bijdraagt aan een duurzame samenleving.

een economie die daarvan profiteert.

orde en kenmerkt zich door een dicht netwerk van

De regio ziet afstemming van recreatie en toerisme op de regionale

vaarten en kanalen en heeft een sterke verbinding met

maat als een kans voor verdere ontwikkeling.

de cultuur en natuur in het achterland.

AANPAK

AANPAK

1.

•

Uitbreiding van het dagrecreatieve aanbod

Ontwikkel een doeltreffend marketing

•

Water en land verbinden

a. Stimuleren van diverse vormen van agrotoerisme

en communicatieplan voor de sociaal-

•

Vaarwegen verbinden

b. Elkweervoorzieningen

economische agenda.

•

Bijzondere bestemmingen

•

Promotie en positioneren

•

Duurzame regio

c. Beleving van het Wad
2.

AANPAK

Optimaliseren van het routegebonden aanbod
a. Verdere verbetering van routenetwerken (wandelen, fietsen en varen)

•

Intensiveren van promotie en
marketing.

b. ‘Nieuwe’ vormen van routegebonden recreatie

Besteed nadrukkelijker aandacht aan renovatie

c. Dockumer Lokaeltsje

van opvaarten, oude waterlopen, en historische

3.

Stimuleren van kleinschalige, kwalitatief hoogwaardige verblijfsaccommodaties

4.

Stimuleren van Dokkum als toeristische trekker

5.

Inzetten op terugkerende thematische evenementen

6.

Inspelen op ontwikkeling bezinningstoerisme

7.

Nastreven van meer samenhang in het toeristische product

8.

Nastreven van meer samenwerking in organisatie van de sector en met de regio

OVERZICHT PROJECTEN RECREATIE EN TOERISME
Vooronderzoek april 2019
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PROJECTEN voor recreatie en toerisme in Noordoost Fryslân
Noordoost Fryslân op de kaart

Spring Fever

Wetterwalden Butenfjild duurzaam ontsluiten

Noordoost Fryslân Waddenparel/Noordoost aan het
Wad (diverse projecten).

Varen door natuur

Holwerd aan Zee

Versterken toeristisch-recreatieve route structuur NOF

Noordelijke lustwarande

Trynwalden toeristisch recreatief ontsluiten

Toeristische agenda NOF

Rondje Rinsumageest

Ontwikkelen land-water-arrangementen

Kruidhof

Ontwikkeling Eeltjemar

Gastvrijheid en gastheerschap ondernemers

Vervolg van het ambitieproject uit ANNO I: Integrale
aanpak Lauwersmeergebied met daarin opgenomen
specifieke projecten (parels en parelsnoeren): - Hoek
van Brant - Dokkumer Nieuwe Zijlen - Kollumeroord

Stimuleren samenwerking en versterking
organisatiegraad
Stimuleren en faciliteren van watersportgebonden
bedrijvigheid

Noordoost Fyslân Waddenparel

Blauwe TOP’s

WIFI regiobreed

Wandel- , fiets- en ruiterpaden

Blauwe TOP’s +

Regionale media en beeldenbank

1e fase Vaarplan Achtkarspelen 70

Waddengebied beleven

Ontwikkelen app

Fryslân Zoemt

Voorzieningen rondvaartboten

Regionale kortingspas

Terpen en wierden

Slechtweervoorziening

Regiovaartkaart

Medegebruik waterstaatswerken voor bv wandelpaden

Revitaliseren opvaarten naar het wad

Evenementen stimuleren, ontwikkelen en zichtbaar
maken

Kustzone in KH2018

Opvaarten Achtkarspelen

Silence of the Bees, KH2018

Opwaarderen vaarverbinding naar Oost

Kening fan ‘e Greide, KH2018

Klantvriendelijke sluis- en brugbediening

Rondje Lauwersmeer
Sud Ie fase I en fase II

OVERZICHT 2 PROJECTEN RECREATIE EN TOERISME

Vooronderzoek april 2019

Convenant duurzaamheid
Regiodekkend netwerk elektrisch varen
Evenementen en pilots in de regio met zon- en
windenergie in combinatie met waterrecreatie

>>

= download achterliggende documenten

TERNAARD
OMGEVINGSPROCES

CONTEXT

PROJECTEN OVERHEID PROJECTEN DORPEN
AMBITIES

Innovatie en ondernemerschap
Innovatie en ondernemerschap Werken Kennis / onderwijs

WONEN EN LEVEN

Duurzaamheid

Bereikbaarheid

ECONOMIE
Recreatie en toerisme

PROJECTEN voor recreatie en toerisme in Noordoost Fryslân
Súd Ie en Wetterfront Dokkum

Waddenkustontwikkeling

Bevaarbaar maken van de Súd Ie: van Dokkum naar
Lauwersmeer voor Dm klasse.

Sense of Place

Aanleg vispassages en natuurvriendelijke oeverzones.
Verbeteren informatie en voorzieningen voor
waterrecreanten.
Aantrekkelijk maken waterkanten voor zowel water- als
landrecreanten

Op- en trekvaarten bevaarbaar maken
Inventarisatie mogelijkheden, kosten en baten van
revitaliseren op- en trekvaarten.
Opwaarderen op- en trekvaarten naar enkele dorpen
aan de waddenkust, afhankelijk van aanwezige
kwaliteiten en mogelijkheden.
Verbinden Butenfjild in noordelijke richting via
Eeltsjemar met Noordelijke Elfsteden vaarroute en
Dokkum.

De Kromme Horne
Holwerd aan zee
Terp fan de Takomst:
Vijfhuizen 'fan swiet nei salt

Educatie- verbinding van de educatietrajecten van de verschillende
partners; NFW, FMF, NME etc. en onderlinge samenwerking NME.
Markant Friesland
RMT
Dwaande Wonen en werken
Landschapsbiografie

Lauwersmeer op Koers

Gebiedsontwikkeling DCA

Rondje Lauwersmeer

Koppelen en verbinden van het bestaande landschap, cultuurhistorie en
natuur

Hoek van de Bant

De wadden beter benutten als kwaliteitsaspect voor de regio

Kollumeroord

Zilte zone (Fryske Gea)

Diversen: MarBoeien, aanlegsteiger Esonstad, TOP
Dokkumer Nieuwe Zijlen en Esonstad

Ecologische kansenkaart

Vijfhuizen 'fan swiet nei salt

Shared green space
Groene Loper
Kerkhoven
Ontwikkelen tijdelijke natuur
Toekomst voor een uniek landschap
Destinatiemarketing en regiomarketing
Doarpen yn t Grien
Biodiversiteit en burgers

<< OVERZICHT 1 PROJECTEN RECREATIE EN TOERISME
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AMBITIES EN PROJECTEN voor wonen en leven in Noordoost Fryslân
Jongeren en ouderen kunnen blijven wonen in eigen dorp, enthousiaste
inwoners bouwen aan het eigen dorp, leefbaarheid en gemeenschapszin
wordt versterkt.

Demografie / voorzieningen

Sociale gemeenschappen

Rode draad uit de documenten:

De bouw van een kaatsmuur op het sportveld

Rode draad uit de documenten:

Realiseren van een dorpsapp

•

Multifunctioneler gebruik van voorzieningen

MFA Oosternijkerk

•

Ontmoeting

•

Behoud huidig voorzieningenniveau

Het realiseren van een pannakooi in Ternaard

•

Zorg voor elkaar

Het realiseren van een sportzaal bij de voetbalvelden

•

Samenwerking tussen organisaties

•

Vrijwilligersondersteuning

MFA’s meer samenwerking, ondersteuning
vrijwilligers
Onderzoek mogelijke samenwerking
sportverenigingen
Het combineren van functies en belangen
slim met elkaar combineren

Het realiseren van een survivalparcours rondom dorp

Opknappen speeltuin
Opknappen van inrichting Lyts Begjin

Zorg / gezondheid
Rode draad uit de documenten:
•

Aandacht voor langer zelfstandig wonen

•

Zorg voor elkaar

Woon-welzijn-zorglandschap ‘Nije Spiker’ Ternaard en
omgeving

Wonen
Rode draad uit de documenten:
•

Ruimte voor (kleinschalig) nieuwbouw
(inbreiding) vooral voor starters en senioren

•

Herbestemming leegstaande panden

•

Aanpak verpauperde panden/rotte kiezen

Het realiseren van de woningen in het voormalige pand
van de school
Samen met eigenaars, inwoners en overheden
oplossingen zoeken voor de verpaupering van panden
en woonomgeving.
Aanpak verpauperde panden

VERVOLG OVERZICHT PROJECTEN WONEN EN LEVEN >>
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Fysieke leefomgeving
Rode draad uit de documenten:
•

Vergroening van de dorpen

•

Herstel cultuurhistorische waarden
(straatmeubilair, verharding wegen in

•

ECONOMIE

Engwierum onkruidvrij
Het opknappen van de Spoeksteege en het realiseren van een dorpsplein
Het pad rondom het eetbare bos opknappen zodat het bos beter toegankelijk wordt
Herinrichting Ljussumer dorpsbos met beuken, bramen, frambozen e.d. tot een plukbos.

bebouwde kom)

Wandelroute Wetsens opknappen

Bevorderen biodiversiteit is een populair

De weide in het hart van Niawier zouden we willen omvormen tot een ontmoetingsplaats / plein voor het dorp.

thema. Denk aan vlinder-bijenstroken,

Planten, bloemen, plantenbakken in Engwierum. Verfraaiing en een bijdrage aan biodiversiteit

voedselbos.

Elkenien Grien en aandacht voor biodiversiteit
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CONTEXT

PROJECTEN OVERHEID

PROJECTEN DORPEN
WONEN EN LEVEN

ECONOMIE

AMBITIES voor economie in Noordoost Fryslân
Inwoners of ondernemers steken de handen uit de mouwen en genereren gezamenlijk initiatieven die aan
de ene kant voordelen opleveren voor de inwoners zelf, maar tegelijkertijd ook lokale omzet opleveren
door in te spelen op toerisme en recreatie.
Innovatie en ondernemerschap
Rode draad uit de documenten:
•

Contact met elkaar en leren van elkaar

Recreatie en toerisme
Het organiseren van bedrijvencontactavonden

Rode draad uit de documenten:

Snel internet voor iedereen

•

Leegstaande panden proberen op te knappen en te
verhuren of te verkopen.
Bedrijfsverzamelgebouw realiseren (voor o.a. ZZP’ers)
Aansluiten bij Holwerd aan Zee
Het creëren van een grotere Ondernemerskring,
wellicht kijken naar samenwerkingen met overige
dorpen

Opwaarderen/verbinden opvaarten

Opwaarderen Moarsterfeart vanaf Reidswal
tot Hoek en Wad in Lioessens door te
baggeren en het aanleggen vissteigers en
steigers voor het aanleggen van kano's en
kleine bootjes.

t.b.v. van kano’s en kleine boten

Havenproject

Stimuleren overnachtings-

Bewegwijzering bordjes plaatsen naar o.a.
het kaatsveld, de campersplaats, de Bed en
Breakfast locatie, dorpshuis etc.

historische panden, fiets-

Actiever zoeken naar nieuwe ondernemers voor het
bedrijventerrein.
Ruimte geven aan bestaande bedrijven.

Betere informatievoorziening
en wandelroutes

•
•

Bij oude panden en andere bijzondere plekken
informatiebordjes plaatsen

mogelijkheden/horeca (B&B,
theetuinen etc.)

Brug over de vaart
Historische paden / wandelpaden
Inrichting haven/bruggen voor doorvaart
vanaf de Ee naar Holwerd
Kanoroute

Bereikbaarheid
Rode draad uit de documenten:
•

Herinrichting / upgraden met oog
voor cultuur historische waarden

•

Veilige fietsroutes

Een nieuw fiets/wandelpad tussen de dorpen Morra en
Lioessens
Het verzorgen van een goede bereikbaarheid d.m.v.
wegen.
Het opwaarderen van diverse straten d.m.v. het
herstraten en herinrichten
Doortrekken Garewei naar Langemoersdijk door de
aanleg van een tunnel onder de Lauwerszeewei
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Met bovenstaande
knop komt u altijd
weer bij de startpagina uit.

AMBITIE

STRATEGIE

LOPENDE PROJECTEN

Met bovenstaande
knoppen navigeert u
naar de onderwerpen.

Investeringsagenda
verzilting
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Wat is VERZILTING?

Wat zijn de gevolgen bij VERZILTING?

}

•

Minder zoet water in droge perioden

Meer zout kwelwater en

•

Meer brak grondwater

minder zoet water dat hier

•

Minder gunstige situatie voor akkerbouw, bijvoorbeeld

op ‘drijft’.

bij gewassen als aardappelen
•

Achteruitgang financiële situatie agrariërs in de toekomst

•

Gevolgen groter door bodemdaling en zeespiegelstijging

Hoe groot is het risico bij VERZILTING?
Risicokaart verzilting
Noardeast Fryslân
Ternaard

Dokkum

hoog risico
matig risico
beperkt risico
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AMBITIE overheden en organisaties

•

Overstap naar zouttolerante gewassen in laagste gebieden

•

Aangepaste drainage in hoger gelegen gebieden

gewassen of van de werkwijze van

•

Beregening van gewassen in droge perioden

de landbouw

•

Zouttolerante versies van traditionele gewassen

•

Ondergrondse opslag van zoet water

•

Doorspoeling vooral in vroege voorjaar en ander zaai-

•

Verzilting vraagt om aanpassing van

periodes

•

In beeld brengen en realiseren kansen
verzilting voor agrarisch sector
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Inzetten op zilte teelten, zoals kweldervlees
en zilte aardappelen
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SPAARWATER

ZOET ZOUT knooppunt
•

Samenwerking Provincies, waterschappen, I&W, Stowa en RWS

•

Verbinden regionale netwerken rondom verzilting,
delen van kennis en praktijkervaring in regionaal netwerk

Programma naar een RIJKE WADDENZEE
•

Inzicht in de problemen en overzicht van lopende initiatieven

•

Twee strategiën: Mitigatie en Adaptie

•

Aanpak gericht op maatwerk:
Specifieke aanpak per gebied en bedrijf | bottum-up |
koppeling kennis en praktijk | overheid faciliteert

Programma FRIESE WADDEN
•

Samenwerking Provincie, regio’s en gemeenten

•

Verzilting & landbouw één van de hoofdthema’s

•

Verbinden van initiatieven, stroomlijnen geldstromen,
regionale initiatieven aanjagen en verder helpen
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SPAARWATER

SPAARWATER

Onderzoeken naar 3 maatregelen:
•

Anti-verziltingsdrainage

•

Eigen watervoorziening

•

Zuinig met zoet water: druppelirrigatie en subirrigatie
>> ook effectief tegen uitspoeling nutriënten

Haalbaarheid:
•

Anti-verziltingsdrainage: nu al rendabel op lange termijn

•

Druppelirrigatie: op dit moment nog te veel kosten

Vervolg:

Vooronderzoek april 2019

•

Demonstraties op bedrijfsniveau

•

Doorontwikkeling van technieken

•

Schaalvergroting maatregelen

•

Vergroting bewustwording onder agrariërs

•

Invoeren stimuleringsregeling
= download achterliggende documenten
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PROJECTEN voor verzilting in Noordoost Fryslân
Onderzoek gevolgen

Tegengaan zout water

Opslag en gebruik zoet water

Zilte teelt

Verzilting van landbouwgronden in
Noord-Nederland
Verziltingsstudie
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier
Onderzoek bodemdaling
Dongeradeel

Bescherming zoetwaterbel Perkpolder

Systeemgerichte drainage proef in Herbaijum

Proefakkers zilte teelt op kwelder

De €ureyeopener – inzicht in waterbeheer en kosten 1

Gecombineerd systeem van ondergrondse opslag van
drainagewater en ondergrondse druppelirrigatie

Zilte teelt in Ferwert

De €ureyeopener – inzicht in waterbeheer en kosten 2

Kennis voor klimaat: Zoetwater 1

Zilte aardappelen

De €ureyeopener – inzicht in waterbeheer en kosten 3

Kennis voor Klimaat: Zoetwater 1

Inventarisatie maatregelen omtrent interne verzilting

De €ureyeopener – inzicht in waterbeheer en kosten 1

De Zoete stuw

De €ureyeopener – inzicht in waterbeheer en kosten 2

Inventarisatie maatregelen
omtrent interne verzilting

De €ureyeopener – inzicht in waterbeheer en kosten 3
Inventarisatie maatregelen omtrent interne verzilting
De Zoete stuw

Overige
Proef agrarisch natuurbeheer met zout water van Waadrane (download niet beschikbaar)
Watergebiedsplan Dongeradeel
Watergebiedsplan Ferwerderadiel / Leeuwarderadeel
COASTAR: zout op afstand, zoet op voorraad
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knop komt u altijd
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Met bovenstaande
knoppen navigeert u
naar de onderwerpen.

Investeringsagenda
energietransitie
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Het KLIMAATAKKOORD
•

Beperken tot 2 graden opwarming

•

Afname broeikasgassen in 2030 met 49%

•

Meer duurzame energie maar met goed ruimtegebruik,
draagvlak en participatie

•

Gebouwen met lokale aanpak verduurzamen

•

Veranderende belastingen

•

Energiebesparing en andere bronnen van warmte

•

Innovatie, besparing en andere warmtegebruik voor
industrie

PROJECTEN
Nieuwe ONTWIKKELINGEN

Energieverbruik regio

Verbruik		

Opwek

Fryslân 		62 per jaar
Gemeente Noardeast Frl 5,2 per jaar

6 per jaar
0,5 per jaar

1 PJ = 280.000.000 kWh

WETGEVINGEN en SUBSIDIES

•

Landbouw minder CO 2 uitsoten

Geen solitaire windmolens

•

Klimaatvriendelijk voedsel

•

Elektrisch vervoer

•

Biobrandstof

Zonneparken
• Aansluiten aan kern
• Dubbel ruimtegebruik
• Specifieke locaties

•

Waterstof
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Subsidies
• SDE+
• ISDE
• EIA
• EDS
= download achterliggende documenten
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NEDERLAND

FRYSLÂN

•

Afname broekasgassen in 2030 met 49%

•

2025 op alle mogelijke daken panelen

•

84 TWh in 2030 duurzame energie

•

2030 alle biomassa landbouw circulair

•

50 PJ Geothermie 2030 + 200 PJ in 2050

•

2050 alle dorpen energieneutraal

•

1.0 Mton CO2 reductie landbouw 2030

•

40% duurzame energie in 2025

•

95 MW zonne-energie in 2025
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PLATTELAND
Fryske Energy Strategie

NOORD NEDERLAND
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•

Besparen

•

Warmte-netten

•

Over op elektrisch

•

Waterstof en groen gas

•

Energieneutraal in 2030, daarna opwekken

•

Zelfvoorzienend systeem

•

Koppeling restromen akker- en landbouw

•

Slimme energie regio

•

Energie produceren

•

Een slim energienetwerk

•

Veel opwekken waar veel wordt verbruikt

•

Nieuwe technieken stimuleren

•

Samenwerken over grenzen heen

•

Communicatie & bewustwording

•

Verduurzaming (maatschappelijk) vastgoed

•

Meer (zelf) duurzame energie opwekken

•

Subsidie verduurzaming gebouwen

•

Subsidie en faciliteren EC’s

•

Energiecoaches

= download achterliggende documenten
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PROJECTEN voor energie in Noordoost Fryslân
LANDELIJK
Blauwe energie afsluitdijk

REGIONAAL
Coöperaties: Lefeanwalden, Trynergie, Mei-inoar Grien, U.A., Enerzjy Koöperaasje Garyp, Energie, Coöperatie Ternaard, EcoDon, Enerzjy, Koöperaasje Westergeast.
Samenwerking Kenniswerkplaats
Maak geld met Energie 1
Maak geld met Energie 2
19 nieuwe laadpalen in noordoost friesland
Energie uit hout
Energie uit hout 2
Zonnepanelen op maatschappelijke gebouwen (gemeente, dorpshuizen, zorggebouwen, sportaccommodaties, scholen etc.) 1
Zonnepanelen op maatschappelijke gebouwen (gemeente, dorpshuizen, zorggebouwen, sportaccommodaties, scholen etc.) 2
Fryske Energy challenges
Duurzame koplopers
Opschaling Energieloketten ANNO
Firtuele Sinnegreide
Energie voor MKB
Zonnepark Dokkum
Biovergisters
Bestaande windturbines
Minder vervoersbewegingen in NOF
Friese Energiepremie (energiebesparing huizen)
Ondersteuningstructuur VNG energiebesparing
Warmtekaart Provincie Fryslân

LOKAAL
Stichting Dorpsmolens
Elkenien Grien
Encoter
Zonnepanelen collectief
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