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1. INLEIDING
De gemeente Harlingen heeft als enige Friese havenstad aan de Waddenzee te maken
met omvangrijke opgaven. Opgaven die veelal vragen om samenwerking met de provincie. Provincie Fryslân en de gemeente Harlingen hebben de handen in één geslagen
en de intentie uitgesproken om de projecten meer gezamenlijk en integraal vorm te
geven in Programma Harlingen.
Programma Harlingen
• is een inspanningsverplichting voor gemeente Harlingen en provincie Fryslân
• is het gezamenlijke kompas waarin de doelstellingen en ambities worden vastgelegd
• zorgt voor agendering van prioritaire projecten
• verkent nieuwe initiatieven die van vitaal belang zijn voor de gemeente met een
bovenlokaal karakter
• zorgt voor een goede borging van de werkwijze voor ambtelijke en bestuurlijke
samenwerking
• legt de basis voor de ﬁnancieringsstrategie naar derden (Waddenfonds, EU,
Rijk, etc.)
Programma Harlingen is het resultaat van een route waarin beide partners in werksessies gezamenlijk ambities hebben geformuleerd en deze ambities hebben geconcretiseerd in projecten.
Naast programmatische samenwerking tussen gemeente en provincie worden er op
sectoraal niveau en projectniveau afspraken gemaakt met derden. Te denken valt
bijvoorbeeld aan de prestatieafspraken die elk jaar met de woningcoöperaties worden
gemaakt.
Het programma staat niet op zichzelf. Het zal onderdeel uitmaken van het Programma
Friese Wadden. In dit programma worden bestaande initiatieven en nieuwe ideeën
langs de Friese waddenkust aan elkaar verbonden en is bedoeld om inwoners te faciliteren om van onderop aan hun eigen leefomgeving met slagkracht te werken. Ook vindt
het zijn uitwerking in Kustzone Harlingen Duurzaam Divers1. Met Kustzone Harlingen
Duurzaam Divers geeft de gemeente Harlingen samen met de Port of Harlingen richting
aan het behoud en ontwikkeling van een duurzame en diverse kustzone in en rond de
havens van Harlingen. De doelstellingen, ambitie en samenwerkingsafspraken uit Programma Harlingen zijn hierin meegenomen en verder uitgewerkt.

1

Kustzone Harlingen Duurzaam Divers is momenteel nog een concept. De verwachting is
dat dit document begin 2019 wordt vastgesteld.
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2. GEZAMENLIJKE AMBITIE
Harlingen kent een rijke zilte historie. Ontstaan op ‘een bogtigen uithoek der kust’ heeft Harlingen zich ontwikkeld tot een stoere stad met een gerenommeerd nautisch verleden én
heden. Door haar ligging op de rand van Unesco Werelderfgoed De Waddenzee is Harlingen als vanzelfsprekend verbonden met het Waddengebied. Harlingen kent een unieke
diversiteit. De havens bieden plek aan diverse specialiteiten: industrie, visserij, scheepsbouw en recreatie. Dijken, pier en Tsjerk Hiddessluizen beschermen de Harlingers tegen de
Waddenzee. Jachthavens, het strand, horeca en natuur bieden vermaak en vertier. De jachthavens en veerhaven van Harlingen vormen hét vertrekpunt van en naar het Waddengebied en de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling. En dat alles op zeer korte loopafstand van het unieke cultuurhistorische stadscentrum.
De opgaven in Harlingen zijn daardoor vaak divers en omvangrijk. Ze zijn niet alleen belangrijk voor de gemeente, maar hebben ook een bovenlokaal karakter waarbij de impact
van het project gemeentegrensoverschrijdend is. De gemeente Harlingen en provincie Fryslân hebben hierbij veel gezamenlijke belangen en opgaven. De basis van Programma
Harlingen wordt gevormd door de ambities en beleidsdoelstellingen van de gemeente en provincie. Op basis van een analyse van beleidsdocumentatie zijn voor de majeure thema’s de gezamenlijke ambities verwoord. Per ambitie is verankering benoemd met de beleidsdocumenten, visies en uitvoeringsprogramma’s.
THEMA

AMBITIE

BELEIDSDOCUMENT

Leefbaarheid, economie en werkgelegenheid
• Harlingen wil de bestaande stad versterken door de barrières in de stad te slechten en kansrijke
plekken in de stad beter te benutten. Het gaat om het versterken van de sociaal-maatschappelijke
en economische structuur (Bestuursakkoord). De basis hiervoor is het vervlechten van ruimtelijke,
economische en sociaal maatschappelijke vraagstukken, waarbij bestaande werkgelegenheid
behouden blijft, nieuwe werkgelegenheid wordt gecreëerd en werkloosheid wordt tegengegaan en
waarbij gewerkt wordt aan een zo aantrekkelijk mogelijk vestigingsklimaat voor bedrijven (Structuurvisie, Bestuursakkoord en Coalitieakkoord).
• De ambitie voor leefbaarheid is het werken aan een leefbare omgeving waarbij een gezond evenwicht tussen economische en ecologische factoren voorop staat, waar het plezierig verblijven is,
werk nabij is, waar landbouw en natuur elkaar versterken, werken en wonen elkaar niet storen,
zorg en wonen gecombineerd kunnen worden. Ontwikkelingsmogelijkheden kunnen optimaal worden benut zonder dat het milieu onevenredig wordt beïnvloed. (Structuurvisie Harlingen).

•
•
•
•
•

Structuurvisie Gemeente Harlingen 2025
Coalitieakkoord, Mei elkenien, foar elkenien
Bestuursakkoord gemeente Harlingen 2016-2020
Detailhandelsstructuurvisie Harlingen
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structuurvisie Gemeente Harlingen 2025
Bestuursakkoord gemeente Harlingen 2016-2020
Toeristische visie Harlingen
Havenplan Nieuwe Willemshaven
Haveninrichtingsplan Harlingen
Detailhandel structuurvisie Harlingen
Wurkje mei Fryslân
Beleidsnotitie camperplaatsen in gemeente Harlingen
Notitie Bed & Breakfast
Ontwikkelplan Westerzeedijk

Toerisme en recreatie
• Het behoud van authenticiteit van de stad Harlingen, toeristische en recreatieve activiteiten bieden
kansen voor de vitaliteit en versterking van het economisch draagvlak van het omringende gebied.
Duurzame recreatie en duurzaam toerisme, aansluitend op en met het zichtbaar en beleefbaar
maken van de kernkwaliteiten kan worden bevorderd (Structuurvisie Harlingen, Bestuurssakkoord).
• Harlingen wordt het middelpunt of een stepping stone voor een meerdaags bezoek. Bezoek aan de
stad en haven, maar ook aan de omgeving zoals de Afsluitdijk, Friese Meren, Elf steden, Wadden
en Leeuwarden. Harlingen fungeert hierbij als uitvalsbasis of is één van de schakels in een route
(Toeristische visie Harlingen) Het ontwikkelen en realiseren van aantrekkelijke bezienswaardigheden, waardoor toeristen langer blijven, een keer terugkomen in Harlingen en/of meer besteden
heeft prioriteit (Bestuursakkoord).
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THEMA

AMBITIE

BELEIDSDOCUMENT

Toerisme en recreatie (vervolg)
• Het toeristisch beleid is gericht om meer toeristen aan te trekken naar Harlingen, waaronder duurzaam toerisme zoals Bed & Breakfast onder bepaalde voorwaarden (Notitie Bed & Breakfast) en
gereguleerde overnachtingsplaatsen (GOP’s) voor campers. Door voorzieningen te treﬀen wordt in
Harlingen aan het imago gewerkt van een gastvrije en levendige stad (Beleidsnotitie camperplaatsen in gemeente Harlingen).
• De Nieuwe Willemshaven streeft ernaar om de potentie van de enige vastelandzeehaven in het
wad optimaal te benutten. Het heeft tot doel de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid van de Nieuwe Willemshaven te versterken en de werkgelegenheid en bestedingen aan de wal te verhogen.
De Nieuwe Willemshaven geeft een integrale visie op de ontwikkeling van deze haven tot een
omgeving met internationale allure, waarbij het eigene ‘Harlingse’ wordt bewaard en versterkt
(Havenplan Nieuwe Willemshaven). Het verbeteren en zo mogelijk uitbreiden van voorzieningen
van waterrecreatie en het faciliteren van watersport gebeurt op een veilige en ecologische wijze
(Haveninrichtingsplan Harlingen).
Havens, visserij en agrarische sector
• Inzet leveren voor verschillende vormen van duurzame en verantwoorde visserij en stimuleren
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van land- en tuinbouw (Coalitieakkoord).
• Het ontwikkelen van de haven van Harlingen tot een veelzijdige, veilige, duurzame en slimme
haven (Bestuursakkoord). De havenactiviteiten worden zoveel mogelijk gecombineerd met het
scheppen van werkgelegenheid, waardecreatie en verbetering van de bereikbaarheid (Structuurvisie Harlingen).
• De economische ontwikkeling van de haven in Harlingen en de daarmee verbonden haven- en industrieterreinen vindt plaats in balans met ecologische belangen. Economie en ecologie versterken
elkaar en stimuleren de innovatieve bedrijvigheid, duurzame economie i.r.t. innovaties bijvoorbeeld
havenontwikkelingen maritiem.
• De duurzame agrarische sector richt zich op inpassing van zouttolerante gewassen en/of zilte
teelten in de agrarische bedrijfsvoering in het gebied. De agrarische sector kan een impuls worden
gegeven door met grondgebonden agrarische activiteiten in te spelen op de inpassing van zilte
teelten in de agrarische bedrijfsvoering met zouttolerante soorten en rassen of zilte teelten in/
vanuit het waddengebied, ondersteund door een zorgvuldig bodembeheer (wisselteelten, bodemvruchtbaarheid kleibodems) gerelateerd aan de verziltingsproblematiek.
• Om de duurzaamheid te bevorderen en de biobased economy te stimuleren wordt ingezet op
verwerking van (rest)stromen voor industriële toepassing en/of (her)gebruik voor biobased energie.
Met name de bijdrage aan het beter benutten van stromen van (rest)stoﬀen en energie in de
primaire agrarische sector waardoor knelpunten in de agrarische sector worden verminderd en
emissie van mest-, ammoniak- of nutriënten uit de agrarische sector wordt verkleind zodat deze de
Waddenzee niet belasten.

•
•
•
•
•
•
•

Structuurvisie Gemeente Harlingen 2025
Bestuursakkoord gemeente Harlingen 2016-2020
Coalitieakkoord, Mei elkenien, foar elkenien
Havenplan Nieuwe Willemshaven
Haveninrichtingsplan Harlingen
Strategische visie zeehaven Harlingen
Europees Fonds Regionale Ontwikkeling Noord-Nederland
• Friese Energiestrategie
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THEMA

AMBITIE

BELEIDSDOCUMENT

Verduurzaming en energiehuishouding
• Het uitgangspunt van duurzaamheid is binnen het economisch, milieu en ruimtelijk beleid zoeken
naar een gezond evenwicht tussen ecologische, economische en sociale factoren, waarbij in het
bijzonder het energie- en klimaatbeleid centraal staat (Duurzaamheidsnotitie Harlingen Duurzaam
Verder). Met verduurzaming wordt ingezet op het tegengaan van verspilling van energie (energiebesparing), het zo eﬃciënt en schoon mogelijk gebruiken van fossiele brandstoﬀen (energie-efﬁciency) en het winnen van energie uit duurzame bronnen (energieproductie). Dit richt zich op
ondersteuning van verduurzaming van de energievoorzieningen. Dit levert vervolgens een positief
economisch eﬀect op voor directe en indirecte werkgelegenheid.
• Economie en ecologie moeten op een verantwoorde manier met elkaar samensmelten. Het
aantrekken van innovatieve bedrijven die kennisontwikkeling en daarmee economie en ecologie
stimuleren is daarbij een uitdaging (Bestuursakkoord)
• Het ontwikkelen en toepassen van hernieuwbare energiebronnen, mobiele energievoorziening en
het stimuleren van energiebesparingsmaatregelen in maatschappelijke sectoren en de recreatieve
en toeristische sector die passen bij het landschappelijk karakter en de schaal van Harlingen en
omliggend gebied. Betroken partijen delen de ambitie om in 2050 als Fryslân energieneutraal te
zijn. In de eerste plaats gaat het om energie besparen en het bezig zijn met het realiseren van een
duurzame warmtevoorziening. Dat geldt zowel voor verkeer en vervoer, bedrijven en industrie,
als de gebouwde omgeving; het verwarmen van gebouwen, koken en het gebruik van elektrische
apparaten.
• De provincie Fryslân wil haar bijdrage leveren aan de energietransitie en het verminderen van de
uitstoot van broeikasgassen. Daarmee sluiten wij aan op en leveren we een bijdrage aan nationale, Europese en wereldwijde afspraken. Wij zetten in op energie besparen, het opwekken van
duurzame energie en het zo eﬃciënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoﬀen als het niet anders
kan (Fryslân geeft energie, beleidsbrief Duurzame Energie 2016).

• Structuurvisie Gemeente Harlingen 2025
• Europees Fonds Regionale Ontwikkeling Noord-Nederland
• Coalitieakkoord, Mei elkenien, foar elkenien
• Bestuursakkoord gemeente Harlingen 2016-2020
• Wurkje mei Fryslân
• Duurzaamheidsnotitie Harlingen Duurzaam Verder
(2014-2018)
• Friese Energiestrategie

Bereikbaarheid over water en land
• Ten aanzien van infrastructuur en bereikbaarheid is het doel te komen tot een geordend systeem
van wegen ingericht volgens de principes van Duurzaam Veilig, waarbij de bereikbaarheid van de
stad en de dorpen alsmede de leefbaarheid van de woonwijken gewaarborgd is. De ombouw van
de N31 Traverse Harlingen zal hierbij voor een impuls zorgen. Daarbij gaat het niet alleen over
openbaar vervoer, maar alle (nieuwe) vormen van vervoer (Structuurvisie Harlingen). De gemeente
Harlingen blijft aantrekkelijk voor recreatieve ﬁetsers en wandelaars. Uitbreiding en verbetering van
recreatieve routes wordt actief nagestreefd (Bestuursakkoord).
• Met het oog op de toekomst is het van belang ook de hoofdentrees van de gemeente geleidelijk te
transformeren van vervoersbundels naar ontvangstroutes. Hierbij spelen niet alleen vragen rond
de inrichting van de openbare ruimte. In breder perspectief spelen ook vragen met betrekking tot
de stedenbouwkundige invulling van de aan de routes aangrenzende gebieden. Ook de functies
die hier al dan niet gewenst zijn en de vraag welke architectuur op welke locatie het meest op zijn
plaats is en de route het beste kan begeleiden zijn hierbij van belang (Ruimtelijk Kompas)

•
•
•
•
•
•

Structuurvisie Gemeente Harlingen 2025
Bestuursakkoord gemeente Harlingen 2016-2020
Ruimtelijk Kompas Harlingen 2016
Coalitieakkoord, Mei elkenien, foar elkenien
Jaarverslag OV Jaarcijfers 2016 Provincie Fryslân
Fries Bestuursakkoord Waterketen
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THEMA

AMBITIE

BELEIDSDOCUMENT

Bereikbaarheid over water en land (vervolg)
• Het openbaar vervoer vormt een belangrijke schakel waarbij wordt ingezet in zo goed mogelijke
verbindingen over de Afsluitdijk als de landroute. Er zijn kansen voor een goede verbinding vanaf
Harlingen, over Groningen, tot aan Hamburg van belang voor export en toerisme. Vervoer over water is een duurzame manier van vervoer waar we de komende jaren in geïnvesteerd gaat worden.
Het Van Harinxmakanaal wordt aangepast, zodat er grotere binnenvaartschepen, Klasse Va, doorheen kunnen varen. Mogelijkheden om de Tsjerk Hiddessluizen in Harlingen te verbreden worden
verkend. Gerelateerde ontwikkelingen zoals het baggerbezwaar, spuien, verzilting en verkeersproblemen worden integraal in deze verkenning meegenomen.
• Het vervoer over water en in het bijzonder zeehaven Harlingen zijn van belang voor de Friese economie en export. We gaan gezamenlijk kijken naar mogelijkheden die havens te versterken.
Water
• Het treﬀen van maatregelen voor het eﬃciënter omgaan met water. Het verbeteren van de kwaliteit • Fries Bestuursakkoord Waterketen
van het water binnen en tegengaan van het buiten de oevers treden van oppervlaktewater. Grond- • Bestuursakkoord gemeente Harlingen 2016-2020
wateroverlast en overbelasting van de riolering wordt tegengegaan.
• Het waterbeheer binnen onze gemeente verdient meer aandacht. Samen met het Wetterskip wil de
gemeente een uitvoeringsplan opstellen om het waterbeheer in het stedelijk gebied en in de dorpen klimaatbestendig te maken. Maatregelen zoals open waterberging, bieden kansen op verfraaiing van de openbare ruimte en recreatieve mogelijkheden (Bestuursakkoord).
Werelderfgoed, cultuur en landschap
• Versterken van de typische cultuurhistorische – en landschappelijke elementen en het toevoegen
van nieuwe functies aan cultuurhistorisch erfgoed (Structuurvisie). Dit kan mede door het bevorderen van de beleving en bewustwording van de kernkwaliteiten en de verhaallijnen van het gebied.
De kwaliteit van het landschap en de verhalen over Harlingen (Willem Barendz, visserij, tobbedansers) vormen de basis voor het recreatief en toeristisch gebruik.
• De waarden op het gebied van landschap en cultuurhistorie, inclusief archeologie en stedenbouw
in een samenhangende waardering, geven richting aan toekomstige ruimtelijke veranderingen. In
2010 zijn deze ambities nog eens onderstreept met de landelijke verkiezing van Fryslân als mooiste provincie van Nederland en bekrachtigd in het Coalitieakkoord. De provincie richt zich in haar
ambities op stimulering en versterking van ruimtelijke kwaliteit en kennisontwikkeling, in samenwerking met Friese gemeenten en aan de voorkant van planprocessen. De provincie hanteert hierbij
een werkwijze waarbij via advisering en begeleiding van plannen en projecten gestreefd wordt
naar overdracht van kennis en methodieken, en uiteindelijk implementatie naar anderen en borging
in reguliere werkwijzen (Thematische structuurvisie Grutsk op ‘e Romte).

•
•
•
•

Structuurvisie Gemeente Harlingen 2025
Coalitieakkoord, Mei elkenien, foar elkenien
Thematische structuurvisie Grutsk op ‘e Romte
Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019
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THEMA

AMBITIE

BELEIDSDOCUMENT

Natuur
• Inzetten voor een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied
• Structuurvisie Gemeente Harlingen 2025
en het behoud van het unieke open landschap. Het doel is behoud en versterken van de diverse
• Natura 2000 Waddenzee
functies van de Waddenzee voor vogels en het bevorderen van de aanwezigheid van een kwali• Uitvoeringsprogramma Waddenfonds 2017-2026
tatief goede mix van habitattypes. De ecologische betekenis van het waddengebied in combinatie
met de lokale en regionale duurzame economische ontwikkeling van Harlingen vergt een goede
afstemming, met aandacht voor initiatieven waarbij de draagkracht van het ecosysteem wordt verbeterd. De maatregelen die vallen onder de thema’s voor havens, visserij en toerisme en recreatie
zijn mede hierop gericht (Structuurvisie Harlingen).
• Het versterken van de primaire waterkering wordt op een natuurvriendelijk wijze uitgevoerd in combinatie met behoud en ontwikkeling van recreatie, natuur, cultuur(historie) en duurzame economische ontwikkeling.
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3. PROGRAMMA EN PROJECTEN
In het voorgaande hoofdstuk zijn de ambities geformuleerd. In dit hoofdstuk is per ambitie de concrete invulling met projecten opgenomen. Per project is de huidige fase aangegeven en de (voorlopig) trekker van het samenwerkingsproject benoemd. In de fasering is onderscheid gemaakt tussen nieuwe initiatieven, deﬁnitie
(haalbaarheid), ontwerp & voorbereiding en uitvoering.

Diverse integrale projecten zijn aan een thema toegevoegd waaraan een grote bijdrage wordt geleverd. Dit geldt bijvoorbeeld voor Ontwikkelplan Westerzeedijk
en de ontwikkeling van de Nieuwe Willemshaven. Rondom de veerbootterminal zijn veel projecten samengevoegd in het project de Poort naar Vlieland en Terschelling. De projecten zijn op een kaart weergegeven in bijlage 1.

Leefbaarheid, economie en werkgelegenheid

Thema

Projecten

Fase

Trekker

• Integraal Ontwikkelplan Westerzeedijk (L1)
- Strand/ Zeezwembad/openlucht zwembad
- Dijk/boulevard
- Gebiedsontwikkeling recreatie en natuur
• Woningbouwopgaven:
- Spaansenterrein
- Trebol (L3)
- Dukdalf
- Plan Zuid fase 3
• Economie:
- Bedrijventerrein Oostpoort III (L6)
- Leegstand detailhandel
- Samenwerking O3 (Onderwijs, Ondernemers, Overheid)
- Verbreding sluis Kornwerderzand
• Glasvezel tussen Leeuwarden en Harlingen

Initiatief

Gemeente

Voorbereiding
Voorbereiding
Voorbereiding
Voorbereiding

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Voorbereiding
Uitvoering
Initiatief
Initiatief
Initiatief

Gemeente
Provincie
Gemeente
Provincie
Kabelnoord
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Verduurzaming
en energiehuishouding

Havens, visserij
en
agrarische sector

Toerisme en recreatie

Thema

Projecten
• Poort naar Vlieland en Terschelling (T1)
- Herinrichting Waddenpromenade (T1a)
- Parkeren voor waddenpassagiers (P1, P2 en P3) en pendeldienst (T1b)
- Goederenvervoer waddeneilanden (T1c)
- Stationsgebied (T1d)
• Nieuwe Willemshaven en omgeving (T2)
- Beleving Werelderfgoed Waddenzee i.r.t Hubert Jans loodsen (T2b)
- Fontein LF2018 (T2c)
- Zuiderpier boulevard (T2d)
- Cruiseport Harlingen (T2e)
- Kunsthal kop Willemshaven (T2f)
• Recreatieve ﬁetspaden (T3):
- Fietspad Midlum-Wijnaldum gebiedsontwikkeling Franeker-Harlingen (T3a)
- Buitendijks Fietsen (T3b)
• Evenementen:
- Tall Ships Race 2018
- Sense of Place
- Visserijdagen
- Harlingen Ongeschut
• Pilot gereguleerde overnachtingsplaatsen voor campers

Fase

Trekker

Voorbereiding
Voorbereiding
Voorbereiding
Initiatief

Gemeente
Gemeente
Doeksen
Gemeente

Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Initiatief
Uitvoering
Initiatief
Voorbereiding
Initiatief
Uitvoering

Gemeente
Gemeente
Provincie
Gemeente
Gemeente
Gemeente / derden
Gemeente
Gemeente / provincie
Gemeente / derden

Uitvoering

Gemeente / derden

•
•
•
•
•
•

Frisian Ports - meerjarenprogramma
Nieuwe Zaagtandsteiger/uitbreiding Visserijhaven (H1)
Verduurzaming visserij en toerisme (zeeverse vismarkt, horeca en toerisme) (H2)
Koppeling maritiem onderwijs met havenontwikkelingen
Baggerkosten Harlingen Haven (H3)
Zilte teelt in haven/havengebied (H5)

Uitvoering
Voorbereiding
Uitvoering

Samenwerkingsverband
Gemeente

•
•
•
•
•
•
•

Pilotgebied plan zuid voor duurzame gebiedsontwikkeling (V1)
Benutten restwarme REC (V2)
Havenhub Blauwe diesel (scheepsvaart), LNG, Waterstof (H2)
Duurzaam inkopen gemeentelijk organisatie
Realisatie Zonnepark Oostpoort
Zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed
Tiny houses: pilot nieuwe duurzame/circulaire woonconcepten

Initiatief
Initiatief
Initiatief
Uitvoering
Uitvoering
Uitvoering
Initiatief

Gemeente/Streekwurk
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
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Natuur

Werelderfgoed, cultuur en
landschap

Water

Bereikbaarheid over water en land

Thema

Projecten

Fase

Trekker

• N31 en omgeving (B1)
- Afronding N31-project (B1a)
- Ontwikkeling Resthoeken N31 (B1b)
- Koningsbrug CEMT Va (B1c)
• Opwaardering vaarklasse Van Harinxmakanaal (B2)
• Tsjerk Hiddessluizen (integraal: vergroting en bereikbaarheid binnenstad) (B3)

Uitvoering
Uitvoering
Initiatief
Initiatief
Initiatief

Voorbereiding

Provincie
Gemeente
Rijkswaterstaat
Provincie
Provincie, Wetterskip, Rijkswaterstaat en gemeente
Gemeente / provincie
n.t.b.
Gemeente
Gemeente
n.t.b.
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

• Hoogwater beschermingsprogramma
• Verzilting via Tsjerk Hiddeszsluizen
• Vluchthaven

Initiatief
Initiatief
Initiatief

Waterschap
Waterschap
Waterschap

•
•
•
•
•

Initiatief
Initiatief
Initiatief
Initiatief
Initiatief

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

•
•
•
•

Behoud en ontwikkeling binnenstad inclusief havenfront (W1)
Leegstand en herbestemming erfgoed
Leegstand kleine karakteristieke woningen oude stad en dorpskernen
Restauraties monumenten en karakteristieke panden
Behoud en ontwikkeling maritiem erfgoed en waterstaatserfgoed zoals dijken, sluizen en
bruggen
Behoud en ontwikkeling Atlantik Wall (Engelse tuin)
Fries Blauw
Stadsherstelfonds Hein Buismanstichting opschalen
Cultuurcentrum Voorstraat 52, 54, 56

Initiatief
Initiatief
Initiatief
Uitvoering

Gemeente
Stichting Fries Blauw
Gemeente
Gemeente

•
•
•
•

Visintrek, visverbinding en -migratie
Hegewiersterfjild
Waddenzee
Natuuropgaven opgenomen in integrale projecten (o.a. Westerzeedijk)

Initiatief
Uitvoering
Uitvoering
Initiatief

Provincie/Wetterskip
Natuurmonumenten
Rijk
Gemeente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herinrichting Stationsgebied (B4)
Kade REC/vaarweg Oudehaske (B5)
Fietssnelweg Spoorstraat (B6)
Bereikbaarheid over water van Maritieme Academie (B7)
Aanleg P&R terrein Midlum en/of Harlingen (B8)
Aansluiting Kimswerda
Herinrichting Spoorstraat tussen station en Westerzeedijk
Herinrichten 30 km zone Kanaalweg vanaf Industriebrug tot kruising Oud Jaagpad.
Opwaarderen Trambrug
Herinrichten 30 km zone Domela Nieuwenhuisstraat vanaf de spoorwegovergang tot kruising Joost v/d Vondelstraat

Initiatief
Initiatief
Initiatief
Initiatief
Initiatief

Voorbereiding
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4. SAMENWERKINGSAFSPRAKEN
4.1

SAMENWERKEN IS ZICH GEZAMENLIJK INZETTEN OM EEN BEPAALD
DOEL TE BEREIKEN.
De gemeente Harlingen en provincie Fryslân hebben veel gezamenlijke belangen en opgaven bij de diverse omvangrijke opgaven die ook een bovenlokaal karakter hebben. De
impact van het project is soms gemeentegrensoverschrijdend. De gemeente en provincie willen daarom samenwerken aan een programmatische en integrale benadering van
de gezamenlijke opgaven. Programma Harlingen legt beide partijen een inspanningsverplichting op waarin provincie en gemeente zich gezamenlijk inzetten om de kansrijke
opgaven op te pakken.
Voorbeelden van succesvolle samenwerkingsprojecten van de afgelopen jaren zijn:
N31, programmastructuur Het Friese Merenproject (1e fase), ontwikkelplan Westerzeedijk en de overeenkomst samenwerking Frisian Ports. Voor Programma Harlingen zijn
de ervaring van bovenstaande projecten en twee werksessies de basis voor de wijze
van samenwerking. Programma Harlingen wil vooral aanvullend zijn op bestaande projecten, projectorganisaties en samenwerkingsverbanden.

4.2
RANDVOORWAARDEN SAMENWERKING
De volgende voorwaarden worden als randvoorwaardelijk beschouwd voor uitvoering
van gezamenlijk projecten:
• Er is sprake van een continue en gelijkwaardige samenwerking tussen gemeente en
provincie.
• Een integrale aanpak, die gebaseerd is op gedeelde ambitie en doelen, leidt tot
duidelijke afspraken over rollen en verwachtingen.
• Vertrouwen en de wil om samen te werken is essentieel.
• Mogelijkheden / kansen van de verschillen tussen gemeente en provincie juist benutten en inzetten op belangenversterking.
• De samenwerking is een groeimodel; gaandeweg en lerendeweg kunnen de afspraken worden aangepast en aangescherpt.
• Een eenduidige werkwijze vanuit het oogpunt van integraliteit heeft meerwaarde.
• Er is onderscheid tussen de afstemming op programmaniveau en projectniveau. De
regionale samenwerking en strategische afstemming vindt vooral plaats op programmaniveau. Verbinding wordt gezocht op inhoud, uitwerking ervan vindt plaats op
projectniveau.
• Projectmatig werken is de basis.

4.3
BESTUURLIJKE AFSTEMMING
Om te komen tot een succesvolle samenwerking is het voor bestuurders van belang om
een gedeelde bestuurlijke ambitie op het Programma Harlingen te hebben. Dit document helpt om de strategische keuzes en programmalijnen inzichtelijk te maken.
Om elkaar goed te informeren over de ontwikkelingen en de voortgang, vindt er 2 keer
per jaar een strategisch bestuurlijk overleg plaats over Programma Harlingen.
Provincie: gedeputeerde Kielstra
Gemeente: wethouder Schoute
De dagelijkse bestuurlijke aansturing van de projecten in de Programma Harlingen valt
onder de verantwoordelijkheid van de betrokken portefeuillehouders evenals bestuurlijke
afstemming tussen provincie en gemeente.

4.4
AMBTELIJKE AFSTEMMING
Voor Programma Harlingen wordt een verantwoordelijk programmamanager benoemd
bij zowel de gemeente als de provincie. De programmamanager is de ambtelijke
coördinator van het programma binnen de eigen organisatie. De programmamanagers
coördineren de samenwerking binnen het programma en hebben regelmatig contact met
elkaar over de samenwerking en de voortgang. Voor nieuwe initiatieven zijn zij aanjager
binnen de eigen organisatie.
Nieuwe beleidsambities, projectinitiatieven en ﬁnancieringsmodelijkheden worden
vroegtijdig met elkaar gedeeld en intern verspreid naar de desbetreﬀende (beleids)ambtenaar. Op deze wijze is iedereen tijdig geïnformeerd over ontwikkelingen en kunnen er
gemakkelijk en snel verbindingen gelegd worden tussen ambities, projecten, mogelijke
ﬁnancieringsstromen et cetera.
Om overzicht te houden, wordt een gezamenlijk projectenoverzicht en een koppelkansenkaart opgesteld en minimaal jaarlijks geactualiseerd.
De programmamanagers informeren de portefeuillehouders van hun organisatie en
bereiden samen met de bestuurders het bestuurlijk overleg voor. Indien er problemen
spelen bij projecten kunnen zij hierin intermediëren, maar als dat niet tot het gewenste
resultaat leidt, wordt er opgeschaald naar de bestuurder.
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4.5
WERKWIJZE VOOR PROJECTAFSPRAKEN
Elk project in Programma Harlingen heeft zijn eigen projectstructuur. De wijze van afspraken maken is afhankelijk van de complexiteit en omvang van het project.
Afspraken over initiatieven en projecten worden minimaal vastgelegd in een brief, plan
van aanpak of intentieovereenkomst. Voor de majeure en complexe projecten wordt
voorafgaand aan de ontwerp– en voorbereidingfase een realisatieovereenkomst gesloten.
De afspraken betreﬀen onder meer de doelstellingen, verwachtingen, gewenste kwaliteit, planning, ﬁnanciële verdeling, personele inzet, trekker, risico’s, voorwaarden,
communicatie en verantwoordelijkheden. Deze bestuurlijke afspraken helpen bij sturing
en de uitvoering van het project.

BESTUURLIJK OVERLEG
PROGRAMMA HARLINGEN

PROGRAMMAMANAGERS

BESTUURLIJK OVERLEG
PROJECTEN

PROJECTLEIDERS

4.6
EVALUATIE EN MONITORING
Van tijd tot tijd evalueren hoe de samenwerking verloopt, is een vast agendapunt tijdens
de strategische (bestuurlijke) overleggen over Programma Harlingen. Daarnaast ligt de
monitoring van de projecten van Programma Harlingen in handen van de desbetreﬀende projectleiders die hierover de programmamanager en bestuurders informeren.

AFSPRAKEN PROGRAMMA HARLINGEN

•

2x per jaar strategisch bestuurlijk overleg over Programma Harlingen

•

Benoemen programmamanagers bij de gemeente en provincie

•

Gezamenlijk nieuwe initiatieven ontwikkelen

•

Projectmatig werken en projectafspraken maken is de basis

•

Samenwerking monitoren en successen samen vieren!

•

Kennis delen

Per projectfase is het verstandig om tijd te nemen en stil te staan bij de zaken die goed
liepen en waar verbetering mogelijk is. Hier wordt niet altijd de tijd voor genomen, maar
de uitkomsten van een evaluatie kunnen leiden tot meer inzicht, begrip en kansen voor
de volgende projectfases en/of andere projecten.
Mijlpalen zijn momenten om samen te vieren. Gezamenlijke communicatie wordt daar
opgepakt waar gezamenlijk aan projecten en programma’s wordt gewerkt.
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5. FINANCIERING VOOR PRIORITAIRE PROJECTEN
Voor Programma Harlingen is geen eigen ﬁnanciering beschikbaar maar geeft wel
duidelijk aan voor welke bovenlokale projecten er een gezamenlijke ﬁnancieringsopgave is. Gemeenten en provincie spreken af om optimaal de bestaande programma’s en
sectorale middelen te benutten voor prioritaire opgaven en waar mogelijk subsidies en
fondsen aan te vragen. Voor de prioritaire projecten is een eerste verkenning uitgevoerd
voor coﬁnanciering met subsidies.

binnenstad. De totale ontwikkeling van de Westerzeedijk richt zich op thema’s zoals
recreatie & toerisme, economie, innovatie, duurzame energie, natuur, cultuur & landschap met oog voor ruimtelijke kwaliteit. Met name voor de recreatie & toerisme heeft
het gebied met het strand langs de zeedijk potentie om uit te groeien tot een toeristisch-recreatieve trekpleister. Voorwaarde voor deze ontwikkeling is duidelijkheid over de
waterveiligheidsopgave en het eventuele aanpassen van de dijk.

5.1
WELKE FONDSEN EN SUBSIDIEREGELINGEN ZIJN ER?
Op dit moment zijn er de volgende fondsen en subsidieregelingen:
• Investeringskader Waddengebied/Waddenfonds
• EU-subsidies (Interreg, Leader, etc.)
• Transitiefonds
• Stadsherstelfonds
• Cultuurfonds foar monumenten Fryslân
In bijlage 2 zijn van een aantal fondsen samenvattingen opgenomen.

5.2
WAT ZIJN DE PRIORITAIRE PROJECTEN?
Samen is bepaald wat de prioritaire projecten op dit moment voor Programma Harlingen
zijn. Hiervoor zijn de volgende criteria gehanteerd:
• Er is sprake van bovenlokale meerwaarde en bijdrage aan de ambitie van Programma Harlingen
• Het is een integraal project dat meerdere thema’s verbindt
• Het project heeft bestuurlijke prioriteit bij één van de partners en er is al een eigen
bijdrage of de intentie daartoe uitgesproken
Op basis van de criteria zijn deze prioritaire opgaven geselecteerd (zie afbeelding pagina 26):
• Ontwikkelplan Westerzeedijk
• Nieuwe Willemshaven
• Poort naar Vlieland en Terschelling
• Tsjerk Hiddessluizen en Van Harinxmakanaal
• Afronding N31 en aangrenzende gebieden
Deze opgaven worden hieronder toegelicht.
5.2.1 Ontwikkelplan Westerzeedijk
Gemeente Harlingen heeft de ambitie om het Westerzeedijkgebied in samenwerking
met Wetterskip Fryslân verder te gaan ontwikkelen, inclusief de opwaardering van het
aanwezige strand. De ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied en het opwaarderen
van het aanwezige strand wordt als zeer wenselijk beschouwd. Niet alleen omdat het
gebied een kwaliteitsimpuls kan gebruiken, maar vooral omdat het de belangrijkste
toegangspoort is naar de Nieuwe Willemshaven, Waddenpromenade en de historische
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5.2.2 Poort naar Vlieland en Terschelling
Het Masterplan Veerhavens is primair gericht op een vlotte, comfortabele, veilige en
duurzame afwikkeling van de reizigersstromen van Harlingen via de reguliere veerdiensten naar en van Terschelling en Vlieland. Het betreft hier de volledige transfers in de
havens, inclusief de overstap naar het voor- en natransport, de bagage-afhandeling, het
parkeren aan vaste wal, de aansluiting op het openbaar vervoer, het ﬁetsgebruik en het
halen en brengen (taxi, exploitanten van accommodaties, etc.). In het uitvoeringsprogramma zijn een aantal projecten opgenomen ter plaatse van de Veerhaven in Harlingen en directe omgeving. Eén van de belangrijke onderdelen hiervan is de herinrichting
van de Waddenpromenade waarbij tevens gekeken wordt naar een goede en veilige
oplossing van het parkeren van de Waddenpassagiers, de bagage afhandeling en de
looproute naar de veerterminal.
Bestuurlijk is overeenstemming om het masterplan nader uit te werken.
Kansrijke ﬁnanciering: Waddenfonds thema Duurzame recreatie en duurzaam toerisme.
5.2.3 Nieuwe Willemshaven
De Nieuwe Willemshaven heeft haar industriële en logistieke karakter en de oorspronkelijke functies verloren. De gemeente Harlingen is in samenwerking met de provincie
(via Friese Merenprogramma) bezig het oude haventerrein te revitaliseren en beoogd
hiermee nieuwe toeristische en nautische bedrijvigheid te realiseren en een impuls te
geven die het gebied aantrekkelijker en toegankelijker maakt.
Revitaliseren Zuiderpier
De Zuiderpier biedt een fantastisch uitzicht op zowel de Waddenzee als de Willemshaven en wordt nu al door veel Harlingers en bezoekers gebruikt als wandelpier. De
gemeente Harlingen heeft de ambitie om de wandelpier te herontwerpen en ombouwen
tot boulevard met aan de binnenzijde ligplaatsen voor chartervaart en grotere zeegaande zeilschepen.

Ontwikkelen Cruiseport Harlingen
De gemeente Harlingen wil een aantrekkelijke aanlooplocatie worden voor cruiseschepen die culturele bestemmingen in Noordwest-Europa aandoen. Dit is een gezamenlijk
project met de provincie (Wurkje mei Fryslân via het Friese Merenprogramma). Deze
ontwikkeling wordt gefaciliteerd door de bouw van een cruiseterminal. Gasten en
bemanning van cruiseschepen zullen met excursies Harlingen en de provincie Fryslân
gaan ontdekken. Met de realisatie van een aanlegsteiger van 180 meter is de eerste
stap gezet om cruisepassagiers te verwelkomen. De steiger is primair bedoeld als aanlegsteiger voor internationale zeecruiseschepen maar is ook beschikbaar voor riviercruiseschepen en de chartervaart.

5.2.4 Haven, Tsjerk Hiddessluizen en Van Harinxmakanaal
In en rondom de haven is sprake van een aantal ontwikkelingen die onderlinge verbanden hebben. Het betreft onder meer:
• De verduurzaming van de industriehaven
• De verduurzaming van de visserijhaven met een zaagtandsteiger.
• Het ontwikkelen van recreatieve functies in de haven (o.a. verse vismarkt).
• De vervanging en vergroting van de Tsjerk Hiddessluis is op termijn noodzakelijk.
De vervanging moet het Van Harinxmakanaal voor het beroepsgoederenvervoer
toekomstbestendig houden en een deﬁnitieve oplossing bieden voor de spuiproblematiek (i.v.m. verzilting) en de baggeropgave in de haven. Vanuit natuur is vismigratie hier een opgave
• De Tsjerk Hiddessluisbrug is tevens een knelpunt voor de N390 als noordelijke toegangsweg naar het centrum en veerhaven.

In de zomer van 2017 is Jonge Seun, een zonnepontje dat is ontworpen door leerlingen van ROC de Friese Poort (samenwerking onderwijs), in de vaart genomen (zie
hiernaast). Dit is een kleine variant veerboot voor voetgangers vanuit de stad naar het
Willemshavengebied, duurzaam aangedreven op zonne-energie.
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5.2.5 Afronding N31 en omliggend gebied
De gemeente, provincie en Rijkswaterstaat voeren gezamenlijk het project N31 uit om
de weg toekomstbestendig te maken. Hiermee wordt het verbinding Amsterdam-Leeuwarden verbeterd en knelpunten voor ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid aangepakt.
Inmiddels is de weg geopend en is het project in een afrondende fase waarbij voor het
omliggende gebied wordt aangepakt.

5.3

FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PRIORITAIRE PROJECTEN VIA
INVESTERINGSKADER WADDENGEBIED

Voor de prioritaire projecten is in beperkte mate ﬁnanciering beschikbaar vanuit bestaande middelen. Een kansrijke ﬁnancieringsbron is het Waddenfonds en in het bijzonder het Investeringskader Waddengebied omdat de doelen overeenkomen.
5.3.1 Programma Harlingen en het Waddengebied
Harlingen heeft van oudsher een sterke relatie met water. De haven van Harlingen
speelt hierbij een belangrijke rol. De Friese zeehaven is tegelijk een handels- en
industriehaven, een visserijhaven, een veerhaven en een recreatiehaven. En dat sluit allemaal nauw op elkaar aan zonder scherpe grenzen. De zeehavens grenzen niet alleen
dicht aan de stad maar lopen met de oudste delen ver door in de historische binnenstad.
Overal in de haven is de nabijheid van de stad waarneembaar en overal in de stad zijn
de zee en de havens merkbaar. Harlingen is tevens een stad met historische panden en
een rijke geschiedenis.
Gelegen aan open zee wordt Harlingen daarom ook wel de ‘poort naar de Waddenzee’ genoemd. Harlingen is een goede uitvalsbasis naar de Waddeneilanden. Jaarlijks komen er ruim 765.000 toeristen in Harlingen die vanuit daar met de veerboten
van Doeksen vertrekken naar de eilanden Terschelling en Vlieland. Daarnaast zijn er
ook nog bezoekers van de bruine vloot, jachthaven, vrachtverkeer naar de eilanden
etc. Verwacht wordt dat dit aantal de komende jaren nog zal groeien. Met de plannen
rondom de Westerzeedijk, Willemshaven, visserijhaven en de Waddenpromenade heeft
Harlingen de potentie om uit te groeien tot een toeristisch-recreatieve trekpleister aan de
Waddenzee. Dit zal moeten plaatsvinden in balans met de natuur van de Waddenzee.
De Gemeente Harlingen en provincie Fryslân hebben de ambitie om de gehele kustzone
integraal te ontwikkelen en een kwaliteitsimpuls te geven. De totale ontwikkeling richt
zich op thema’s zoals duurzame recreatie & toerisme, economie, nautische bedrijvigheid, innovatie, duurzame energie, natuur en cultuur & landschap met oog voor ruimtelijke kwaliteit.

Door deze projecten in zijn totaliteit en in samenhang te ontwikkelen wil de gemeente
Harlingen de toeristische beleving langs de gehele Waddenkust en de toegang naar
het wad en de waddeneilanden vergroten. Een plek waarbij de Westerzeedijk aan de
ene kant en de Waddenpromenade aan de andere kant een belangrijke toegangspoort
is naar de Willemshaven en de historische binnenstad. Een ontwikkeling welke de gemeente aanpakt samen met andere (private) partijen.
Voor de visserij- en industriehaven en de Tsjerk Hiddessluis zijn er met name een
opgave voor verduurzaming van de haven en verbetering van de natuurlijke verbinding
tussen Friese boezem en de Waddenzee. De ontwikkeling van de kustzone vindt zijn
weerslag in Kustzone Harlingen Duurzaam Divers.
De prioritaire projecten in Harlingen dragen vooral bij aan de doelen van de volgende
majeure opgaven:
• Havenontwikkeling & natuurverbetering
• Versterken en Vermarkten Werelderfgoed
• Vitale Kust en Afsluitdijk
5.3.2 Uitwerking in een propositie
Het Waddenfonds heeft met het Investeringskader Waddengebied een adaptieve wijze
van programmeren voor majeure projecten. Het gaat hierbij om investeringen die het
veranderingsproces naar een duurzame balans in natuur en economie ondersteunen.
Dergelijke initiatieven kenmerken zich in het algemeen door een forse investeringsomvang, meerjarige uitvoering, integraliteit, een lange voorbereidingstijd en meerdere
samenwerkende partners.
Aanbevolen wordt om een propositie uit te werken waarin de prioritaire projecten uit
Programma Harlingen worden uitgewerkt tot een opgave met uitvoeringsperiode van
minimaal 4 jaar. De propositie moet onder meer inzicht geven in de opgave, doelstelling, planning, de kosten, de additionele ﬁnancieringsbehoefte. De gehele propositie of
onderdelen kunnen worden opgenomen als majeure projecten in het Investeringskader.
Op basis van de criteria van het Investeringskader Waddengebied zijn de prioritaire
opgaven, met uitzondering van het afronden van de N31, van Programma Harlingen
geselecteerd als kansrijk.
Het Ontwikkelplan Westerzeedijk is reeds opgenomen in de voorselectie van het majeure opgave Vitale Kust en Afsluitdijk. Hierbij is vastgesteld dat nadere uitwerking noodzakelijk is voordat een concrete aanvraag kan worden ingediend.
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BIJLAGE 2 FINANCIERING
Investeringskader Waddengebied/Waddenfonds (Duurzaamheid en havens)
In het investeringskader Waddengebied 2017-2026 richten de Waddenprovincies zich
voor de komende tien jaar op een aantal majeure opgaven in de sfeer van ecologie en
economie. De realisering van deze opgaven vindt plaats met middelen uit het Waddenfonds en met ﬁnanciële bijdragen vanuit Europa, Rijk, provincies, gemeenten en private
partners. Van het totaal budget is ongeveer tweederde gereserveerd voor de realisatie
van de majeure opgaven.
De hoofddoelen van het Waddenfonds zijn:
1. Het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het Waddengebied;
2. Het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom
van de Waddenzee;
3. Een duurzaam economische ontwikkeling in het Waddengebied dan wel gericht zijn
op een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het Waddengebied en de direct aangrenzende gebieden;
4. Het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding van het Waddengebied.
Het derde hoofddoel beschrijft de thema’s die aansluiten bij Programma Harlingen:
duurzame recreatie, duurzaam toerisme en duurzame waddenhavens.
Onderstaand is samengevat wat hierover in het ontwerp uitvoeringskader Waddenfonds
2017-2026 staat.
Duurzame recreatie en duurzaam toerisme
• Potentie recreatie en (internationaal) toerisme waddenkust versterken; zowel versterking verblijfsrecreatie als versterking netwerken van toeristische route-elementen
• Versterken toeristisch aanbod in de vorm van meer belevingsmogelijkheden, attracties, arrangementen en gerichte promotie/marketing daarvan
• Positionering (zorgvuldig omgaan met) en promotie/marketing kernwaarden waddengebied (marketing werelderfgoedstatus Waddenzee)
• Versterken duurzaamheid en natuur- en cultuurgerichte recreatie en toerisme op
Waddeneilanden en langs de waddenkust
Duurzame waddenhavens
• Additionele maatregelen bij ‘building with nature’ waddenhavens: innovatieve praktijkproeven vermindering slibbezwaar en slibverwerking die bijdraagt aan natuurontwikkeling buitendijks en nuttige slibtoepassingen binnendijks, passend bij de werking
van het kombergingsgebied
• Verkleinen milieu-impact scheepvaart op Waddenzee
• Verduurzaming logistieke en industriële processen / industrie in/bij havens (o.a. innovatieve projecten biobased, aquaculturen, (rest)stromen nuttig toepassen)

•
•

Reductie baggerbezwaar recreatieve Waddenhavens
Om in aanmerking te komen voor het Waddenfonds is het belangrijk dat er geen
inbreuk wordt gemaakt op de ecologische, economische, en/of sociale dimensie
van de duurzame ontwikkeling van het waddengebied. De kernkwaliteiten van het
Waddengebied (natuurlijk dynamiek Waddenzee, ruimtelijke samenhang, openheid,
vergezichten, rust, stilte, duisternis en cultuurhistorisch erfgoed) moeten behouden
blijven en het liefst nog worden versterkt. Aanvullende ﬁnanciering vanuit dit fonds
voor projecten is niet mogelijk bij reguliere investeringen of beheer- en onderhoudswerken. Als er sprake is van verdergaande ambities en doelen die passen bij de
hoofddoelen van het Waddenfonds dat is er wel een aanvulling mogelijk.

Interreg North Sea Region
Interreg is een transnationaal programma dat zich richt op de samenwerking tussen
verschillende partijen in verschillende landen.
Vanuit het Europees Fonds van Regionale Ontwikkeling is 167 miljoen euro gereserveerd voor de periode 2014-2020. De doelstelling van het programma is om innovatie
en duurzame economische groei in de Noordzee regio te stimuleren. Door het delen
en bij elkaar brengen van expertise, ideeën en strategieën uit de verschillende landen
kunnen innovatie en slimme oplossingen ontwikkeld worden voor gedeelde problemen.
De focus ligt hierbij op vier thema’s:
• Thinking growth
• De Noordzee regio moet verder bouwen aan haar sterke punten op het gebied van
de kenniseconomie, technologische ontwikkelingen en innovatie.
• Eco-innovation
• Een groei van de economie met winst voor de aarde door uitstoot te reduceren en
het stimuleren van een groene economie. Dit wordt in gang gezet door zuiniger
om te gaan met onze fossiele brandstoﬀen en een gedragsverandering bij mensen
hiervoor in gang te brengen.
• Sustainable North Sea Region
• Het gaat hier onder andere de moeilijk voorspelbare verandering van het klimaat:
klimaatadaptatie en risico preventie, maar ook het behouden en beschermen van de
aarde voor toekomstige generaties.
• Green transport and mobility
Bevorderen van duurzame transport (groene technologie) om uitstoot te reduceren de
luchtkwaliteit te vergroten. Tevens het verwijderen van knelpunten in infrastructuurnetwerken.
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LEADER
Tot 2019 zijn er extra ﬁnanciële mogelijkheden vanuit Europa voor Noardwest Fryslân.
Dit ‘Leadergeld’ wordt ingezet voor grotere leefbaarheidsprojecten in het gebied.
In Noardwest Fryslân wordt vol enthousiasme ingezet op het versterken van de economische veerkracht van het gebied. Onder het motto: Werk maken van burgerinitiatief!
Thema’s
De Europese steun wordt ingezet op de volgende thema’s:
Sociale innovatie
Centraal binnen dit thema staat: bevorderen van werkgelegenheid om mensen, in het
bijzonder jongeren, te binden aan de streek; verbinden van on- en oﬄine bedrijvigheid;
het initiëren van nieuwe verdienmodellen en het ondersteunen van bewoners en dorpsbelangen bij zelfsturing. Binnen dit thema willen we onderzoeken, experimenteren en
kennisdelen op het gebied van nieuwe toepassingen voor leegstaande en vrijkomende
gebouwen/panden.
Verbinding stad – platteland
Door de relaties tussen de steden en het platteland te verstevigen dragen we bij aan
een (economisch) veerkrachtigere streek. Het creëren van werkgelegenheid staat ook
bij dit thema centraal. Onze prioriteiten liggen bij:
• Het vasthouden en versterken van de economische impuls die Leeuwarden – Fryslân 2018 voor de streek creëert; ontwerpen van verdienmodellen voor cultuurhistorische en landschappelijke waarden; in beeld brengen en realiseren van praktische
kringlopen.
• Het zoeken van (nieuwe) manieren om de spanning (schaalvergroting in relatie tot
landschap) tussen de landbouw en de leefomgeving waar mogelijk te verminderen.
• Het benutten van kansen voor economische en ecologische ontwikkeling die het
Werelderfgoed Waddenzee predicaat en een Nationaal Park in het gebied opleveren.
• Het leren van initiatieven in vergelijkbare gebieden elders in Europa ook in relatie tot
LF2018.Het in beeld brengen van kansen en economische potentie van zilte teelten
en precisie landbouw. Ondersteunen bij experimenten en onderzoek waarbij samengewerkt wordt tussen boeren/ondernemers en studenten/(hoge)scholen.
• Het onderzoeken van stad-platteland relaties (werkgelegenheid, studie, onderzoek
en innovatie) op het gebied van watertechnologie.
• Het in beeld brengen van de mogelijke spin-oﬀ van ontwikkelingen/innovaties van de
Harlinger havens naar de regio.
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