
Fryslân: Leefbaar, vitaal en toekomstgericht 

 

Aanpak van onderop 

In Fryslân is er een grote behoefte en bereidheid om de eigen omgeving leefbaar te maken en te 
houden en met elkaar oplossingen te zoeken. Veel inwoners doen vrijwilligerswerk en er ontstaan 
steeds meer initiatieven ‘van onderop’. Daarbij zien we een aantal transities op ons afkomen die 
maken dat het platteland onder druk komt te staan. In Fryslân hebben we de traditie om hier zelf 
mee aan de slag te gaan: “Wy dogge it sels”. Dat uit zich nu al in de groei van lokale 
energiecoöperaties, zorginitiatieven in dorpen en wijken en andere gezamenlijke initiatieven. 
De Beleidsbrief Leefberens van de Provinsje Fryslân geeft blijk van de kracht van de Friese lokale 
Mienskip, juicht deze toe en beschrijft de rol van de Provincie in aansluiting hierop.  
 

Opgaven 

In het Koersdocument, het richtinggevend document voor de provinciale Omgevingsvisie, worden de 
verschillende opgaven voor Fryslân beschreven’, het gaat om opgaven als: 

- Klimaat en energietransitie: de impact van de klimaatopgave zal enorm zijn; we staan nog 

maar aan het begin van de transitie. 

- Zorg: de toenemende vergrijzing maakt dat de druk op de zorg en de omgeving toeneemt, 

zeker op het platteland. 

- Digitalisering: de toenemende digitalisering heeft invloed op voorzieningen. 

- Natuur en landschap: de Friese natuur staat onder druk, de biodiversiteit loopt achteruit en 

inwoners hebben ‘Landschapspijn’.  

Kenmerkend is dat de opgaven niet zonder de (lokale) Friese samenleving (Mienskip) gerealiseerd 
kunnen worden. Het is van groot provinciaal belang dat de Friese samenleving floreert en dat haar 
kracht wordt benut en versterkt. Het is dan ook belangrijk om de visie, die vanuit de Beleidsbrief 
Leefberens wordt neergezet, structureel door te trekken in de aanpak van alle provinciale opgaven: 
samen en van onderop.  
 

Wat is nodig om de Mienskip te laten floreren? 

De samenleving floreert niet vanzelf. We zien knelpunten: de afhankelijkheid van vrijwilligers maakt 
dat de continuïteit onder druk staat. Lokale initiatieven weten niet de weg in het oerwoud van 
regelgeving en kunnen vaak niet op tegen initiatieven uit de markt. Ook zien we grote verschillen 
tussen groepen en gebieden als het gaat om de eigen kracht en de Mienskip. Niet iedereen kan alles 
zelf van de grond krijgen.  
Wat is er nodig? 

- Heldere visie op waar we met elkaar voor willen gaan. 

- Goede ondersteuningsstructuur. 

- Continuïteit. 

- Kennis. 

- Bescherming vanuit de overheid om burgers een gelijkwaardige partner, ook van  

marktpartijen, te kunnen laten zijn. 

  



 

Wat stellen we voor? 

Provinsje Fryslân stelt in de Beleidsbrief Leefberens voor om de aanwezige potenties te versterken, 
en om mogelijke knelpunten op te vangen, door een netwerkorganisatie op te richten. Het goede 
nieuws is: het netwerk is er al! Vele partijen hebben ervaring opgedaan met het ondersteunen, 
begeleiden, trainen van burgerinitiatieven, coöperaties, vrijwilligers etc. en willen hun ervaring en 
kennis blijven inbrengen en delen.   
 
 
Wij stellen het volgende voor: 
Het creëren van een stevige en gezamenlijke ondersteuningsstructuur passend bij de behoeften van 
de Mienskip en de (provinciale) opgaven.  
Kenmerkend aan deze structuur is het volgende: 

- Laagdrempelig voor deelnemende partijen: partijen kunnen instappen en  expertise voor de 

Friese samenleving inbrengen. Dit kunnen maatschappelijke organisaties zijn, maar ook 

lokale initiatieven en gemeenten. 

- De structuur biedt ondersteuning voor iedereen in Fryslân die een initiatief wil nemen, die 

wegen zoekt om dit te realiseren of die exploitatievraagstukken heeft bij een bestaand 

initiatief. 

- Aansluitend bij (provinciale) opgaven: er wordt verantwoordelijkheden gedeeld. De provincie 

participeert bijvoorbeeld door Streekwurk in te brengen. 

- Continuïteit: er wordt voor een langere periode duidelijkheid gecreëerd. Een initiatief heeft 

geen behoefte aan een ad hoc aanpak. 

 
Onze visie is dat er uiteindelijk een loket op provinciale schaal komt, geworteld in de Friese 
samenleving, het hart van ons netwerk, waar iedereen terecht kan. Dit is geen institutie, maar een 
netwerk, met een frontoffice die vragen doorgeleidt. Waar mensen werken die de vraag helder 
krijgen, die alle mogelijkheden van begeleiding en oplossing kennen en de vragen matchen aan die 
begeleiding. Het netwerk van dit loket bestaat uit organisaties met hart voor Fryslân en met 
verschillende soorten expertise. Het gaat om inhoudelijke expertise (bijv. rond energie, zorg, 
monumenten, natuur en landschapsbeheer), om proces- en planontwikkelingsexpertise (hoe krijg je 
alle partijen bij elkaar en kom je tot een gezamenlijk plan, hoe communiceer je etc.), 
uitvoeringsexpertise (projectleiding, besturing, evaluatie, beheer etc.)  en om financiële en juridische 
expertise (wat is een goede begroting, hoe krijg ik subsidie, wat zijn de vergunningskaders, welke 
financiële borging met welke voorwaarden moet je regelen etc.).  
 

Besluitvorming in  PS 

 
Op 26 september discussiëren Provinciale Staten over de Beleidsbrief Leefberens.  
Wij vragen aan hen het volgende: 

- Trek de discussie breed als het gaat om de rol en aanpak van de Provincie, bijvoorbeeld bij de 

opgaven in het Koersdocument voor de Omgevingswet. 

- Vraag aan GS om een kwartiermaker aan te stellen om ons voorstel concreet uit te werken, 

samen met ons en andere relevante partijen met een organisatorische uitwerking. 

- Onderdeel van de opdracht is een quick scan onder de diverse organisaties over wat zij al 

bieden en wat zij belangrijk vinden om in te brengen om de initiatieven te ondersteunen.  



- Ook de afstemming met gemeenten over dit loket, haar functies en middelen is relevant. 

Geef hen een rol bij de vormgeving. 

- Leg een voorstel voor aan de nieuwe Provinciale Staten in de zomer van 2019, zodat een 

vlotte besluitvorming mogelijk is en we kunnen streven naar implementatie in 2020. Dit geeft 

voor de inwoners en voor de diverse organisaties duidelijkheid. 

- Of indien dit niet haalbaar lijkt: neem de tijd voor een transitieperiode en ‘gooi het kind niet 

weg met het badwater’. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


