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Voor u ligt het eerste jaarrapport van een meerjarig onderzoek naar de economische
vitaliteit van Noordoost-Fryslân. In dit onderzoek worden trends en ontwikkelingen
gevangen in woorden en cijfers. Wij richten ons op ondernemers, beleidsmakers, bestuurders en volksvertegenwoordigers. Ons doel is een kennisbijdrage te leveren aan
het regionaal-economisch beleid: onze doelgroep kan de vitaliteitsscan gebruiken voor
het beoordelen van keuzes en kansen voor de toekomst.
Uit de cijfers blijkt een stevige urgentie voor beleid dat zich ontfermt over een toekomstbestendige structuur voor de regionale economie. In de eerste van onze drie
verhaallijnen stellen we dat Noordoost-Fryslân zich niet of nauwelijks herstelt van de
economische crisis:
• S inds 2008 is het aantal banen met 9 procent verminderd
(tegenover -4½ procent provinciaal en -3 procent landelijk).
• E
 r is nog steeds sprake van een jaarlijks banenverlies en het aantal
werkzoekenden neemt toe.
Met de tweede verhaallijn verklaren we de kwetsbare positie van Noordoost-Fryslân.
In historisch perspectief brengen we een aantal ontwikkelingen in beeld:
• D
 e bouw- en industriële nijverheid zijn relatief grote werkgevers, maar juist in
die sectoren sloeg de crisis hard toe.
• D
 e regio kent een lange traditie van een negatief migratiesaldo. De laatste tien
jaar wordt deze niet meer opgevangen door natuurlijke aanwas, waardoor er
demografische krimp optreedt.
Er zijn ook lichtpunten. Zo worden de effecten van bevolkingskrimp op de middellange
termijn opgevangen door een groter aandeel van de bevolking dat deelneemt aan de
arbeidsmarkt. Dit komt vooral doordat een groter deel van de vrouwelijke bevolking
kan en wil werken. Een ander lichtpunt is de industrie. In weerwil van beeldvorming
over Noordoost-Fryslân als landelijke, rurale regio blijkt de regionale industrie bovengemiddeld goed te presteren.
De industrie brengt ons bij de derde verhaallijn. In woorden, cijfers en kaarten brengen
we de ingrijpende gevolgen van naoorlogse industriebeleid over het voetlicht. De conclusie dat beleid effect heeft, stemt hoopvol voor de toekomst. In en buiten de regio
leven ideeën over een nieuwe vorm van industriebeleid die aansluit bij de hedendaagse netwerkeconomie. Zo wordt gerichte samenwerking tussen bedrijven onderling en
met onderwijs- en onderzoeksinstellingen als kansrijk gezien. Door de samenwerking
te concentreren op specifieke bedrijfstakken, kunnen gedeelde belangen en mogelijkheden opgepakt worden, zoals exportbevordering, innovatie en samenwerking op het
gebied van scholing, aanbestedingen en regioprofilering. Gemeten naar werkgelegenheid zijn de voedingsmiddelenindustrie en de metaalnijverheid potentieel kansrijk voor
een regionaal industriebeleid 2.0.
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Introductie
Vitaliteit is een beeldende term voor het benoemen van het economische vermogen in
Noordoost-Fryslân. Het economische vermogen wordt opgebouwd door de ondernemers en de werknemers: samen dragen zij bij aan de welvaart en het welzijn in de regio. Het doelbewust bevorderen van welvaart en welzijn vraagt om kennis van de regionale economie. Daarbij helpt deze scan, die als eerste in een reeks van vier verschijnt.
Met cijfers en analyse wordt de regionaal-economische ontwikkeling beschreven. Ook
wordt gereflecteerd op de invloed van economische politiek op Noordoost-Fryslân. De
scan brengt gegevens, trends en beleidsideeën in beeld met als doel om bij te dragen
aan de effectiviteit van acties gericht op het stimuleren van de regionale economie.
Daarmee richt de Economische vitaliteitsscan zich op personen en organisaties die betrokken zijn bij regionaal-economisch beleid. Onder dit beleid verstaan we het geheel
van voornemens, keuzes en maatregelen gericht op de ontwikkeling van regio’s zoals
Noordoost-Fryslân. Met deze brede begripsbepaling richten we ons op bestuurders en
beleidsmakers van gemeenten, Rijk, provincie, de Europese Unie èn op bestuurders van
kennisinstellingen. Ook ondernemers en politieke partijen behoren tot onze doelgroep.
Het onderzoek dat verricht is voor de Economische vitaliteitsscan wordt gepresenteerd
in drie verhaallijnen. De eerste verhaallijn neemt 2008 als afzetpunt. Dit jaartal
markeert het hoogtepunt van de kredietcrisis. Door financiële instabiliteit raakt de
Europese economie in een recessie die het meest recente keerpunt in de economische geschiedenis heeft ingeluid. Acht jaar na deze gebeurtenissen moeten we helaas
constateren dat Noordoost-Fryslân nauwelijks hersteld is van de economische crisis.
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De tweede verhaallijn zoekt naar verklaringen voor deze kwetsbare positie. Onder
de noemer ‘structurele veranderingen zijn onderweg’ wordt een aantal langlopende
processen onder de loep genomen, die de structuur van de regionale economie veranderen. Structurele verandering van demografische en sectorale aard zijn niet nieuw en
bij de meeste betrokkenen wel bekend. Toch is het belangrijk om ze onder woorden
te brengen, te kwantificeren en te vergelijken met dezelfde langlopende processen op
provinciaal en/of landelijk niveau.
Elk van de vier vitaliteitsscans zal een sector nader uitdiepen. In deze scan verhaalt de
derde lijn over industriële ontwikkeling en beleid. Anno 2016 is de industrie de grootste werkgever in Noordoost-Fryslân. De industriële basis biedt aanknopingspunten voor
een ontwikkelingsgericht beleid. Daarom wordt in paragraaf 3.3 een aantal beleidsideeën afgetast die de onderzoekers hebben aangetroffen in de provincie Fryslân en
daarbuiten.
Op basis van het onderzoek voor de Vitaliteitsscan 2016 zijn nieuwe accenten gezet
voor de Vitaliteitsscan 2017. Het vervolgonderzoek zal zich onder andere richten op:
• T
 hema Agri & Food;
• N
 oordoost-Fryslân als daily regional system;
• B
 eleidswensen uit ondernemerszicht;
• E
 ffecten van ruimtelijk concentratiebeleid.
U zult verwijzingen naar deze onderzoeksthema’s aantreffen, zonder dat deze aspecten in het eerste jaar uitgediept konden worden. In het laatste hoofdstuk ‘verantwoording’ kunt u meer lezen over het doeleinde en de opzet van de vitaliteitsscan.
Het motto van deze eerste Vitaliteitsscan luidt: ‘Omarm je verleden, heb zorg voor de
toekomst’. Hiermee benadrukken we het belang van historisch besef. Begrip van waar
de regio Noordoost-Fryslân vandaan komt, helpt ons bij het zorgen voor de toekomst.
Wij hopen dat dit onderzoek aan zijn gestelde doel zal voldoen.
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1

Nauwelijks herstel van de crisis
Het jaar 2008 markeert het hoogtepunt van de kredietcrisis. In dit jaar vinden beeldbepalende gebeurtenissen plaats zoals het faillissement van de Amerikaanse bank Lehman Brothers en de staatsteun aan de Belgisch-Nederlandse bank en verzekeraar Fortis.
Door financiële instabiliteit raakt de Europese economie in een recessie die het meest
recente keerpunt in de economische geschiedenis inluidt. Acht jaar na deze gebeurtenissen moeten we helaas constateren dat Noordoost-Fryslân nauwelijks hersteld is van
de economische crisis.

De afname van het aantal banen is afhankelijk van de sectorstructuur. Daarom is het
noodzakelijk om nader in te zoomen op de ontwikkeling van het aantal banen in de
vijf grootste sectoren. Dit is gedaan in figuur 1.1b, waarin de baanontwikkeling uiteen
is gezet van de vijf sectoren die in het jaar 2000 de meeste werkgelegenheid boden. Als
we ons concentreren op de periode 2008 t/m 2015 dan zien we dat de ene sector harder is getroffen dan de andere. Met name de industrie en de bouwnijverheid krijgen
grote klappen, met verliezen van respectievelijk 700 en 900 banen. De sector ‘handel
en reparatie’ laat echter een stabiele lichte groei zien. Onder deze sector vallen onder
andere groothandel en winkels. De gezond- en welzijnszorg laat sinds 2001 een flinke
groei zien, met een afname voor wat betreft de laatste jaren. Een scenario waarin binnen enkele jaren weer meer vraag komt naar gezondheids- en welzijnsmedewerkers is
overigens goed denkbaar.1 Het aantal banen in de landbouw neemt in 25 jaar tijd met
ongeveer 1.700 grote banen af. De laatste vijf jaar lijkt het aantal banen zich echter te
stabiliseren; in 2014 en 2015 is zelfs sprake van lichte groei.

1.1 || Sinds 2008 neemt het aantal banen af
Het uitblijven van herstel blijkt vooral uit de ontwikkeling van het aantal banen. We
hebben gekeken naar het aantal ‘grote’ banen, dat zijn banen die tenminste 15 uur per
week omvatten. Anno 2015 telde Noordoost-Fryslân afgerond 30.000 banen. Zeven jaar
eerder waren dat er flink meer; in 2008 werden afgerond 32.800 banen geteld. Er is
sprake van een verlies van 9 procent van het aantal banen sinds de economische crisis.
Ook vergeleken met de provincie (-4½ procent) en landelijk (-3 procent) is de afname
zorgelijk. Het verlies van het aantal banen is in Noordoost-Fryslân relatief groter dan
elders.

Figuur 1.1b Ontwikkeling aantal banen (> 15 uur) top 5 sectoren in Noordoost-Fryslân
(basisjaar 2000)
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De zorgelijke trend komt goed naar voren in figuur 1.1a. Hierin hebben we gegevens
over de ontwikkeling van de werkgelegenheid vanaf 1988 uitgezet en vergeleken met
het Friese gemiddelde. 1988 is een interessant jaartal, omdat het herstel van de diepe
recessie van eind jaren 1970 en begin jaren 1980 dan enkele jaren onderweg is. Tot en
met de economische crisis van 2008 zien we een stijgende trend, slechts onderbroken
in de jaren 2003 en 2005. Vanaf 2008 vindt er een scherpe daling plaats, die in 2014 en
2015 wat lijkt af te vlakken. De weg omhoog is echter nog niet teruggevonden. Wat
verder opvalt, is de stijgende discrepantie in de relatieve ontwikkeling van de werkgelegenheid in de provincie Fryslân en die in de regio Noordoost-Fryslân. Vanaf 1996
nemen de verschillen toe, wat betekent dat de werkgelegenheid in Noordoost zich
minder gunstig ontwikkelt dan in Fryslân als geheel.

Bron: Werkgelegenheidsregister Fryslân, bewerking Provincie Fryslân.

(index: 1988 = 100)

Figuur 1.1a: Ontwikkeling werkgelegenheid (banen > 15 uur, index 1988=100)

Baanontwikkeling 1988 - 2015: Top 5 sectoren

150

(basisjaar: 2000)

140

1.2 || Aantal werkzoekenden neemt sinds 2008 toe
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In figuur 1.2a zijn de jaargemiddelden van het aantal werkzoekenden uitgezet vanaf
1975. Onder werkzoekenden vallen alle personen die zich bij het UWV (en voorgangers) hebben ingeschreven. In een eerste oogopslag zien we de op- en neergaande
beweging die we herkennen als conjunctuurschommelingen. In elk decennium zien we
een golfbeweging met een piek en een dal. Voorafgaand aan de meest recente crisis

Bron: Werkgelegenheidsregister Fryslân, bewerking Provincie Fryslân.
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zijn de ontwikkelingen in de werkgelegenheid gunstig. De 2700 werkzoekenden in
2008 vormen in vergelijking met andere jaartallen een kleine groep. Met de crisis stijgt
het aantal werkzoekenden echter fors. De stijging wordt in 2015 nog eens versterkt
door een verandering in definitie. Voor 2015 werden alleen werkzoekenden meegeteld, die een baan zochten voor meer dan 12 uur. Vanaf 2015 wordt echter de internationale definitie gehanteerd, waardoor iedereen wordt meegeteld die werk zoekt voor
tenminste een uur. Door de definitieverandering is het aantal werkzoekenden vanaf
2015 gestegen met naar schatting 500 personen. Ook los van de nieuwe telwijze stijgt
het aantal werklozen. In maart 2016 werden 7368 werkzoekenden geteld.

NWW-daling
Figuur
1.2a: Aantal niet-werkende werkzoekenden in Noordoost-Fryslân
mannen

vrouwen

toepassen van een wegingsfactor op deze categorie van het bedrijfsleven voor een
vertekend beeld zorgen. Daarom worden met de Rabobank cijfers alleen uitspraken
gedaan over de prestaties van het midden- en kleinbedrijf (mkb). De Rabobank beschouwt bedrijven met minder dan 100 werknemers als mkb.
Figuur 1.3a: Economische structuur naar categorieën bedrijven in
Noordoost-Fryslân (2014)
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Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA).
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Bron: (1975-1982) Statistisch zakboek Noorden des Lands 1976-1983; (1984-1989) Statistisch Jaarboek voor het Noorden 1985-1990.
(1990-2012) Provincie Fryslân; (2013-2015) UWV.

Dat de werkloosheidspercentages structureel hoger zijn dan het landelijk gemiddelde,
blijkt uit figuur 1.2a

Figuur 1.3b: Bruto product van het mkb (2013, in duizenden euro’s)

Figuur 1.2b: NWW’ers als percentage van de beroepsbevolking
Noordoost-Fryslân
Nederland

Het midden- en kleinbedrijf in Noordoost-Fryslân produceerde in 2013 voor ruim 1,6
miljard aan goederen en diensten. Dat is een kleine 15 procent van de totale toegevoegde waarde van het mkb in de provincie Fryslân. Ten opzichte van Nederland als
geheel wordt een kleine 0,5 procent in Noordoost-Fryslân geproduceerd. Uit figuur
1.3b blijkt verder het fors hogere belang van de landbouw en industrie in Noordoost-Fryslân, vergeleken met het Nederlandse gemiddelde. Het aandeel van de dienstensector in het productieve vermogen van de regionale economie is flink kleiner dan
het Nederlandse gemiddelde. Wederom ontstaat een licht vertekend beeld doordat
alleen midden- en kleine bedrijven zijn opgenomen in de cijfers. Landbouwbedrijven
vallen zonder uitzondering onder het mkb, terwijl overheidsinstellingen en industriebedrijven vaak meer dan 100 werknemers hebben. Van de dertig grote bedrijven
in Noordoost-Fryslân waren er tien zorginstellingen, tien industriebedrijven en tien
overheidsinstellingen. Deze sectoren zijn minder compleet vertegenwoordigd in de
onderstaande tabel.
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de provincie Fryslân. Voor de Nederlandse cijfers: zie CBS-cijfers beroepsbevolking en geregistreerde werkloosheid.
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NO-Fryslân
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1.3 || Minder dynamiek in het bedrijfsleven

Bron: Rabobank Kennis en Economisch Onderzoek (KEO).

In deze paragraaf analyseren we de prestaties van het bedrijfsleven, onder andere
met behulp van Rabobank-cijfers. Deze cijfers zijn afkomstig uit de (geanonimiseerde)
winst- en verliesrekeningen van individuele bedrijven. Rabobank Nederland past een
wegingsfactor op deze cijfers toe, zodat de statistieken zeggingskracht over de hele
regio Noordoost-Fryslân hebben. Omdat het grootbedrijf in de regio echter vele malen
minder vertegenwoordigd is in vergelijking met het landelijke gemiddelde, zou het

In figuur 1.3c zien we de ontwikkeling van de toegevoegde waarde sinds 2007. De
bruto toegevoegde waarde is een indicator voor de totale productie, oftewel een optelsom van alle economische activiteiten die de waarde van producten of diensten verhogen. We zien de jaarlijkse mutatie in procenten vanaf 2007, het jaar voor de economische crisis. De gevolgen van de crisis laten zich duidelijk aflezen aan de ontwikkeling
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tussen 2008 en 2009 in Noordoost-Fryslân. In vergelijking met Nederland en Fryslân is
de daling van toegevoegde waarde fors. Vanaf 2010 is er sprake van herstel, maar ook
hier blijft Noordoost-Fryslân achter bij de rest van Nederland. Waar de Nederlandse
toegevoegde waarde tussen 2007 en 2013 groeide met 37,5 procent, was dit in Noordoost-Fryslân slechts 18,5 procent.

Figuur 1.3d: Winstmarge (EBIT-marge) in het mkb
20%
Noordoost-Fryslân
Fryslân

15%

Nederland

10%

Figuur 1.3c: Jaarlijkse mutatie bruto toegevoegde waarde van het mkb

5%

40%
Noordoost-Fryslân
Fryslân

30%

Nederland

20%

0%
-5%
-10%

10%

-15%

0%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bron: Rabobank KEO, bewerking Fryske Akademy.
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Figuur 1.3e: Jaarlijkse mutatie bruto toegevoegde waarde van het industriële mkb
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Bron: Rabobank KEO, bewerking Fryske Akademy.
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De gestegen productiecijfers geven geen aanleiding om gerust te zijn over het herstel.
Dit wordt duidelijk als we naar de ontwikkeling van de winst kijken. In geen van de
jaren bevindt het bedrijfsresultaat zich op het oude niveau van 2007. Er worden met
andere woorden wel hogere productiecijfers genoteerd, maar onderaan de streep
blijft er minder winst over. Dit is terug te zien in de dalende winstmarge van bedrijven,
weergegeven in figuur 1.3d. Deze marge is berekend door de gemaakte kosten inclusief afschrijvingen af te trekken van de totale omzet. Dit getal is vervolgens afgezet
tegen de omzet van bedrijven. Hier zien we dat de winstmarge in Noordoost-Fryslân
zwaarder onder druk staat dan in de rest van Nederland, maar dat de prestaties de
laatste jaren relatief minder slecht zijn dan het Friese gemiddelde.
In hoofdstuk 3 van deze Economische Vitaliteitsscan zal de industriële sector centraal
staan. Vooruitlopend hierop besteden de onderstaande figuren alvast aandacht aan de
ontwikkeling van toegevoegde waarde, winst en investeringen in de industrie. Figuur
1.3e laat zien dat de jaar-op-jaar schommelingen in de Noordoost-Friese industrie sterker zijn dan de provinciale en nationale trend. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de
relatief kleine omvang van de industrie in Noordoost-Fryslân, waardoor uitschieters van
individuele bedrijven de cijfers sterker beïnvloeden. Ondanks de sterke schommelingen
blijft de totale productie over de gehele periode netto nagenoeg gelijk. Zowel in
Fryslân als in Nederland stijgt de productie licht. Doordat de industriesector in
Noordoost-Fryslân tijdens de crisis veel werkgelegenheid heeft afgestoten, is de
arbeidsproductiviteit per werknemer over de afgelopen periode gestegen.
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Bron: Rabobank KEO, bewerking Fryske Akademy.

Vergeleken met de algemene winstontwikkeling in de Noordoost-Friese economie, en
vergeleken met Fryslân en Nederland als geheel, doet de industriële sector het goed.
De winst heeft zich zichtbaar beter ontwikkeld in de Noordoost-Friese industrie. Zelfs
wanneer de uitzonderlijke resultaten in 2010 en 2011 samenhangen met onregelmatigheden in de data, dan nog presteert de Noordoost-Friese industrie ieder jaar beter dan
het Nederlandse gemiddelde.
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Figuur 1.3f: Winstmarge (EBIT-marge) in het industrie mkb

Figuur 1.3g Gemiddelde investeringen in het industriële mkb (2007-2013)
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Gebouwen en machines hebben een beperkte levensduur. Noodzakelijke investeringen om deze afgeschreven goederen te vervangen helpen het bedrijfsleven om ook
in de toekomst winstgevend te blijven. Echter, wanneer bedrijven de marktpositie
willen versterken, zullen ze meer moeten investeren. In figuur 1.3f kunnen we zien dat
Noordoost-Friese industriebedrijven de afgelopen jaren meer hebben geïnvesteerd dan
het hoogst noodzakelijke. Van iedere ontvangen euro uit de verkoop van goederen of
diensten werd 12 cent terug in het bedrijf gestopt, waarvan 9,3 cent voor de vervanging van afgeschreven goederen diende. De overige 2,7 cent werd geïnvesteerd in de
uitbreiding of modernisering van het productieapparaat. Dit terwijl het Nederlandse
industrie-mkb een deel van de vervangingsinvesteringen uitstelde en helemaal niet aan
extra investeringen toekwam. Door relatief meer te investeren, komen de industriebedrijven in Noordoost-Fryslân mogelijk sterker uit de crisis. Dit geldt bijvoorbeeld voor
metaalbedrijf Stertil in Kootstertille. Tussen 2007 en 2014 werd met het ‘masterplan
modernisering’ het gehele productieproces vernieuwd.2

2	Nieuwe montagelijn Stertil’, Ondernemend Friesland juni 2014, 59.
https://issuu.com/novema/docs/of_04_juni_2014
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2

Structurele veranderingen zijn onderweg
De tweede verhaallijn biedt een aantal inzichten over langlopende processen die de
fundamenten van de regionale economie veranderen. Deze inzichten zijn op zichzelf niet nieuw. Eigenlijk sluiten ze aan bij wat we op hoofdlijnen al weten. Toch is
het belangrijk om de structurele veranderingen in woorden en cijfers te vatten. Ook
vergelijking met dezelfde langlopende processen op provinciaal en/of landelijk niveau
resulteert in een beter begrip van de regionale economie.

2.1 || Demografische transities
De eerste structurele verandering is demografisch van aard. De totale bevolking van
Noordoost-Fryslân krimpt sinds tien jaar. De weg die daaraan vooraf gaat, is door ons
betiteld als de ‘lange weg naar krimp’.3 Meer dan anderhalve eeuw groeide de regionale bevolking, een situatie die overigens alleen door de natuurlijke aanwas in stand
gehouden wordt. Nog tussen 1975 en 1980 groeit het gebied met ongeveer 2.000
inwoners per jaar. Ook daarna zet de groei door, zij het minder snel dan voorheen.
Het record aantal inwoners bedraagt 127.000 personen. Daarna komt de kentering.
Sinds 2006 neemt de bevolking langzaam maar gestaag af. Deze ommekeer vereist
een fundamentele omslag in ons denken: van bevolkingsgroei naar bevolkingsafname.

landse migratie nog voor extra instroom in de regio. Dit is wel met pieken en dalen
en voor een deel vertrekken deze mensen op een later moment naar andere regio’s in
Nederland. Daarom is deze groep ook buiten figuur 2.1b gelaten. Geconcludeerd kan
worden dat het wegtrekken van de bevolking al decennia aan de orde is, maar dat het
verlies tegenwoordig steeds minder gecompenseerd wordt door natuurlijke aanwas.
Figuur 2.1b: Binnenlands migratiesaldo van Noordoost-Fryslân (beperkt tot NL’ers)
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Bron: CBS, bewerking Provincie Fryslân. Opmerking: vluchtelingen zijn omwille van de afzonderlijke dynamiek
uit de cijfers gefilterd.

Figuur 2.1c: Bevolkingsopbouw naar leeftijd

Figuur 2.1a: Absolute bevolkingsontwikkeling in Noordoost-Fryslân
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Welke krachten schuilen achter deze trendbreuk? Een duidelijke tendens is dat het aantal geboorten verder afneemt. Noordoost-Fryslân bereikt bijna het omslagpunt van een
structureel geboorteoverschot naar een structureel sterfteoverschot; in Tytsjerksteradiel
en Dantumadiel doet deze situatie zich al enkele jaren voor. Daarmee verliest de regio
zijn bron van bevolkingsgroei. Het migratiesaldo is namelijk in de afgelopen decennia
bijna geheel negatief: jaarlijks verlaten meer inwoners Noordoost-Fryslân dan dat er
mensen voor in de plaats komen. We zien dit nog eens pregnant in beeld gebracht in
grafiek 2.1b, waarin het binnenlands migratiesaldo vanaf 1988 is uitgezet. We zien ook
dat het aantal mensen dat wegtrekt, sinds 2005 stabiel hoog is. Wel zorgt de buiten-
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De trends van vergrijzing en ontgroening blijken duidelijk uit de figuren 2.1c. In de
onderlinge vergelijking blijkt dat deze trends, vooral de ontgroening, zich iets sneller
voltrekken in Noordoost-Fryslân dan in Nederland als geheel. Toch zijn de verschillen
ook niet zo groot dat de bevolking in Noordoost-Fryslân substantieel sneller ontgroent
en vergrijst.

3	Bart Hoogeboom, ‘De lange weg naar krimp. Anderhalve eeuw ontvolking in oostelijk Friesland’,
It Beaken 76:4 (2014) 311- 338.
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Ontgroening en vergrijzing zijn wel de trends waarmee experts rekening houden,
als zij de toekomstige demografische ontwikkeling willen voorspellen. De provincie
Fryslân heeft het bevolkingscijfer van Noordoost-Fryslân geprognosticeerd op 117.500
inwoners voor 2030. Dat betekent een afname van c. 500 inwoners per jaar. Prognoses
zijn beredeneerde extrapolaties van actuele trends, waarmee getracht wordt de meest
waarschijnlijke toekomst in beeld te brengen. Hierbij gaat het meer om de richting van
de trends en ontwikkelingen dan om de (meer precieze) omvang ervan. Rond bevolkings- en woningbehoefteprognoses bestaan immers de nodige onzekerheidsmarges.
Zo hangen demografische ontwikkelingen nauw samen met tal van maatschappelijke,
sociale en economische ontwikkelingen. De onzekerheidsmarges worden groter naarmate de prognosejaren verder weg liggen in de tijd. Toch is de onzekerheid niet voor
alle variabelen en schaalniveaus even groot. Verwachtingen over geboorte en sterfte
zijn bijvoorbeeld beter te voorspellen dan de migratieontwikkelingen. En migratie
tussen regio’s weer beter dan buitenlandse migratie. De buitenlandse migratie is de
meeste onzekere factor, want die houdt voor een belangrijk deel samen met asielmigratie en het asielbeleid.
Figuur 2.1d: Ontwikkeling aandeel inwoners hoofdkernen en overige kernen
in Noordoost-Fryslân
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Figuur 2.1e: Relatieve bevolkingsontwikkeling (Index 1975=100)
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Naast inzoomen is begrip van de bevolkingsstructuur gebaat bij het uitzoomen,
oftewel het plaatsen van Noordoost-Fryslân in het grotere geheel van bewonersconcentraties- en verplaatsingen in Nederland. Een aanknopingspunt biedt Pieter
Tordoir, hoogleraar economische geografie en planologie in Amsterdam. In het
onderzoek van Tordoir worden stadsgewesten en streken opgevat als daily urban
systems respectievelijk daily regional systems.4 Op basis van verplaatsingsgedrag en
verhuizingen van zowel banen als inwoners komt Tordoir tot het classificeren van
verschillende gebieden. Tegenover ‘vitale streken’ met internationaal georiënteerde
netwerken worden regio’s geplaatst met een verlies aan economisch actieven en
economische activiteiten. Of Noordoost-Fryslân aangehaakt is bij een daily urban
system of gezien kan worden als een regional system op zichzelf, is een interessante
vraag. Datzelfde geldt voor de vraag of en op welke wijze Noordoost-Fryslân in de
streek-typologie van Tordoir past. Figuur 2.1e lijkt te suggereren dat demografische
verschillen in Noord-Nederland groter worden. Terwijl er krimp is in Noordoost-Fryslân
en Fryslân als geheel, is er sterke groei in de noordelijke centra Leeuwarden, Groningen
en Assen. Noordoost-Fryslân ‘verliest’ per saldo vooral inwoners aan de provincie
Groningen en de rest van Fryslân, met name Leeuwarden en Drachten zijn in trek.5
Er is gedetailleerder onderzoek nodig om deze hypothese te testen.

Bron: CBS, bewerking Provincie Fryslân.

Als we inzoomen op een aantal hoofdkernen binnen Noordoost-Fryslân dan kan
geconstateerd worden dat er lokale verschillen zijn in de ontwikkeling van het aantal inwoners. Op de schaal van Noordoost-Fryslân zien we dat het inwonertal van
hoofdkernen Dokkum en Kollum licht groeit – tegen trend van bevolkingskrimp in. De
sterkste groei, zoals blijkt uit figuur 2.1e, vindt plaats in Burgum. In tien jaar tijd groeit
het aantal inwoners hier met afgerond 1000 inwoners. De structuur van de bevolking,
zo kan geconcludeerd worden, verandert licht doordat ook in Noordoost-Fryslân de
tendens van bevolkingsconcentratie valt waar te nemen. Heel hard gaat dit proces niet.
In 1974 woont 31 procent van alle inwoners in een van de zes hoofdkernen, in 2015 is
dit aandeel gestegen tot 34 procent.

2.2 || Toename van arbeidsparticipatie en ondernemerschap
Op de lange termijn zal de bevolkingskrimp gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt.
Het aanbod van werknemers zal minder worden, waardoor werkgevers minder keuze
hebben als zij naar arbeidskrachten zoeken. Op de middellange termijn zijn de gevolgen echter minder groot dan men zou verwachten. Dit heeft te maken met de gestegen arbeidsparticipatie. Steeds meer inwoners van Noordoost-Fryslân tussen 15 en 65
jaar behoren tot de actieve beroepsbevolking; het deel van de bevolking dat kan en wil
werken. Zij vormen de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Figuur 2.2a maakt duidelijk
dat de beroepsbevolking gestegen is tegen een dalende trend van het aantal inwoners
tussen de 15 en 65 jaar. In 25 jaar steeg de beroepsbevolking met ongeveer 33 procent.

4	P. Tordoir, A. Poorthuis en P. Renooy, De veranderende geografie van Nederland. De opgaven op meso-niveau
(Regioplan /Atelier Tordoir: Amsterdam, 2015).
5 CBS statistiek bevolking - bewerking ABF research / provincie Fryslân.
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Figuur 2.2a: Potentiële en daadwerkelijke beroepsbevolking in Noordoost-Fryslân
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Bron: CBS, bewerking Fryske Akademy en Provincie Fryslân.

Deze trend is een lichtpunt in de ontwikkeling van Noordoost-Fryslân. Werkgevers profiteren van de gestegen arbeidsparticipatie, omdat deze heeft geleid tot een ruimere
pool van arbeidskrachten waaruit zij kunnen putten. De winst zit ook in de maatschappelijke waarde van arbeidsdeelname. Het hebben of zoeken naar werk geeft individuen een rol in het economische verkeer. Onderdeel uitmaken van de arbeidsmarkt
betekent een zinvolle bijdrage willen of kunnen leveren aan de regionale economie.
Die bijdrage zal in de meeste gevallen vertaald kunnen worden naar persoonlijke
groei en ontwikkeling. Figuur 2.2b gaat dieper in op de gestegen arbeidsparticipatie
en maakt een vergelijking met nationale gemiddelden. We zien dat de ontwikkeling
vooral te danken is aan vrouwen die betrokken worden in het arbeidsproces.
Het traditionele kostwinnersmodel, waarin de man voor het inkomen zorgt en de

Arbeidsdeelname
Figuur
2.2b: Beroepsbevolking in procenten van de potentiële beroepsbevolking

Veranderende normen en waarden in de samenleving hebben ook ondernemerschap
bevorderd. Ondernemerschap raakt onder steeds bredere lagen van de bevolking
verspreid. Opvallend is de groei van het aantal ondernemingen in de bouwnijverheid:
van 600 naar een kleine 1500 vestigingen in vijftien jaar. Veel vestigingen worden in
werkelijkheid geschapen door een-pitters of ‘zelfstandigen zonder personeel’ (ZZP’ers).
Een eenduidige waardering van deze verandering valt niet te geven. Sommige
ondernemers kiezen bewust voor zelfstandigheid, andere ZZP’ers worden min of
meer gedwongen door de omstandigheden.
Figuur 2.2c: Gemiddeld aantal banen per vestiging in Noordoost-Fryslân
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vrouw voor het huishouden, is op veel plekken afgekalfd. Daarvoor is een situatie in
de plaats gekomen waarin vrouwen zich op een meer gelijkwaardige manier op de
arbeidsmarkt begeven. De stijging van de arbeidsparticipatie onder de mannelijke
bevolking zal mede verband houden met de stijging van de werkgelegenheid in de
jaren 1990. Verandering van sociale regelgeving is een waarschijnlijke oorzaak.
Oudere werknemers werken bovendien langer door. Tenslotte is de toename van het
aantal deeltijders vermeldenswaardig. Zowel vrouwen als mannen werken meer in
deeltijd, waardoor werk verdeeld wordt over een bredere basis. Het kleine verschil met
de participatie op nationaal niveau wijst erop dat Noordoost-Fryslân structureel licht
achterloopt op de landelijke trend. Dit impliceert dat er nog steeds rek zit in het verder
activeren van de beroepsbevolking.
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Enerzijds zijn er ondernemers die hun commercieel succes daadwerkelijk vergroten.
Anderzijds zijn er ondernemers die in loondienst meer verdienden voor hetzelfde werk
dat zij nu als eigen baas moeten doen. De trend komt verder tot uiting in figuur 2.2c,
waarin het gemiddeld aantal werknemers per vestiging is uitgezet naar sector voor
zowel het jaar 2000 als 2015. In het jaar 2000 werkten gemiddeld 4,9 medewerkers per
vestiging. In 2015 is dit gemiddelde verlaagd naar 3,2 medewerkers per vestiging. We
zien hier de invloed van een groeiend ondernemerschap.

werken 3 op 10 Noordoost-Friezen; het Nederlands gemiddelde is 2 op de 10. In de
commerciële dienstverlening werken relatief aanzienlijk minder Noordoost-Friezen.
Voor de niet-commerciële dienstverlening is dit ook het geval, hoewel het verschil met
Nederland als geheel wel kleiner is. Het structuurverschil is mogelijk mede de oorzaak
van het moeizame herstel van de crisis. We zien echter wel dat de sectorstructuur in
Noordoost-Fryslân sterker op het Nederlands gemiddelde gaat lijken. Het aandeel van
de werkgelegenheid in de agrarische sector en de nijverheid is in twintig jaar flink
teruggelopen, terwijl het aandeel in de dienstverlening gestegen is.
Figuur 2.3b: Sectorstructuur in aandeel werkgelegenheid

2.3 || Sectorale verschuivingen

Figuur 2.3a: Sectorstructuur in Noordoost-Fryslân naar arbeidsplaatsen (banen > 15 uur)
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dienstverlenende sectoren. Niet alle regio’s hebben de opeenvolgende transities kunnen bijbenen, met lagere groei en werkloosheid tot gevolg. Dit geldt ook voor Noordoost-Fryslân. Hier staan voor de Tweede Wereldoorlog relatief weinig fabrieken. In de
jaren 1950 en 1960 maakt de regio een grote inhaalslag. Er worden industrieterreinen
aangelegd. Maar nog voordat de economie van Noordoost-Fryslân zich op een gemiddeld ontwikkelingsniveau bevindt, dient de volgende structuurverandering zich aan.
Het gevolg is dat Noordoost-Fryslân wederom in de positie van achterblijver terecht
komt. Hier is de dienstensector kleiner vergeleken met de rest van Nederland. Dit valt
af te lezen uit figuur 2.3a, waarin het aandeel ‘grote’ banen van minimaal 15 uur werk
per sector is afgebeeld. Landbouw en industrie worden pas in de jaren 1990 voorbijgestreefd door de dienstverlenende sectoren. De agrarische sector en de nijverheid blijven
oververtegenwoordigd tot op de dag van vandaag.
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Moderne, westerse economieën hebben twee grote veranderingen doorgemaakt. In
de eerste helft van de twintigste eeuw wordt in Nederland de dominante positie van
de landbouw overgenomen door de industrie. Op haar beurt heeft de industrie, in het
laatste kwart van de twintigste eeuw, haar leidende positie moeten overgeven aan
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We zien de positie van de dienstverlening terug in de twaalf grootste werkgevers naar
grootteklasse van het aantal werknemers. Hieronder vallen vier grote zorginstellingen,
een bank en een zakelijk dienstverlener (zie figuur 2.3a). Daarnaast staan er drie
industriële bedrijven in de top-12, waaronder een sociale werkvoorziening. Grote
ondernemingen vormen een uitzondering in Noordoost-Fryslân. Het overgrote deel
van de ondernemingen bestaan uit eenmanszaken, gevolgd door het midden- en
kleinbedrijf (mkb). In het Friese werkgelegenheidsregister is het mkb ruim gedefinieerd
met 2 tot 250 medewerkers.
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De oververtegenwoordiging van landbouw en industrie komt naar voren in figuur
2.3b. In dit staafdiagram zien we statistisch onderbouwd dat Noordoost-Fryslân nog
altijd wordt gekenmerkt door het feit dat meer mensen werken in de agrarische sector
en de nijverheid vergeleken met het Nederlands gemiddelde. Anno 2015 werken in
Noordoost-Fryslân drie keer zoveel mensen in de agrarische sector. In de nijverheid
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3

Figuur 2.3c: Top 12 werkgevers in Noordoost-Fryslân naar omvang in
aantal werknemers (2015)
Werkgever

Grootteklasse

Sector

1

Werk-leerbedrijf N.E.F

500-799 Industrie/delfstoffenwinning

2

Stichting thuiszorg de Friese Wouden

500-799 Gezondheids- en welzijnszorg

3

Pasana Ouderenzorg - Kwadrantgroep

500-799 Gezondheids- en welzijnszorg

4

Zorggroep Noorderbreedte

200-499 Gezondheids- en welzijnszorg

5

Zorggroep Alliade (Talant)

200-499 Gezondheids- en welzijnszorg

6

Rabobank

200-499 Financiële instellingen

7

Gemeente Tytsjerksteradiel

200-499 Openbaar bestuur en overheid

8

Kooyenga Sociaal B.V.

200-499 Zakelijke dienstverlening

9

Gemeente Dongeradeel

200-499 Openbaar bestuur en overheid

10

Stertil B.V.

200-499 Industrie/delfstoffenwinning

11

Essentra Extrusion B.V.

200-499 Industrie/delfstoffenwinning

12

Dockinga College

200-499 Onderwijs

De industriële sector uitgelicht
De derde verhaallijn is opgehangen aan het thema industrie. In grote lijnen zal geschetst worden hoe Noordoost-Fryslân zich industrieel ontwikkelde onder invloed van
het regionaal-economisch beleid. Op de schaal van twee bedrijventerreinen zullen we
concreet ingaan op de ontwikkeling van de industrie en het aanverwante beleid. Tot
slot zal de scan een aantal ideeën over het stimuleren van de regionale economie in
beeld brengen. Ideeën over regionale samenwerking rondom kansrijke sectoren kunnen mogelijk toepassing vinden in de levensmiddelenindustrie en de metaalnijverheid.

3.1 || Industriebeleid toen en nu

Bron: Werkgelegenheidsregister Fryslân.

In hoofdstuk 3 zal geschetst worden, hoe Noordoost-Fryslân in de naoorlogse decennia
zich industrieel ontwikkelde. Een inhaalslag heeft ertoe bijgedragen dat de industrie
oververtegenwoordigd is in vergelijking met landelijke en Friese gemiddelden. Figuur
2.3d maakt nog eens inzichtelijk, wat in hoofdstuk 2 al geconstateerd is: de industrie is
een belangrijke sector voor de regionale economie. Doordat juist deze sector het moeilijk heeft in de recente crisis is de Noordoost-Friese economie extra hard getroffen.
Figuur 2.3d: Ontwikkeling relatieve werkgelegenheid industrie
25,0
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De relatief sterke positie van de industrie in Noordoost-Fryslân hangt nauw samen met
het naoorlogse industriebeleid. In de jaren 1950 wijst het Ministerie van Economische
Zaken negen ontwikkelingsgebieden aan waaronder ‘Oostelijk Friesland’ (zie figuur
3.1a). Buitenpost, Burgum, Schuilenburg, Surhuisterveen en Zwaagwesteinde worden
als industriekernen aangewezen. Het jaar 1959 markeert een belangrijke verandering.
Van de genoemde plaatsen behoudt alleen Burgum zijn voorkeurspositie - zij het als
‘secundaire ontwikkelingskern’. Er wordt een hiërarchie in ontwikkelingskernen aangebracht. Daarbij wordt meer subsidie voor industriële bedrijfsvestigingen gegeven in
‘primaire ontwikkelingskernen’. Plaatsen als Drachten en Heerenveen valt deze eer te
beurt. Dokkum en Kootstertille krijgen in 1959 de status van ‘secundaire ontwikkelingskern’. Het streven naar concentratie van de economische ontwikkeling steekt in 1964
opnieuw de kop op. Economische Zaken kondigt aan dat vanaf 1968 alleen Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten steunmaatregelen krijgen. Vanuit de provincie
volgt een succesvolle lobby om ook de andere zeven ontwikkelingskernen te behouden. Een harmonieuze ontwikkeling van de provincie past namelijk beter bij het ‘Fryske
eigene’ dan een sterke verstedelijking.6 Zo bleef de hiërarchie uit 1959 grotendeels
behouden tot 1990.
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Bron: Werkgelegenheidsregister Fryslân; LISA. Bewerking Provincie Fryslân.
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De naoorlogse periode wordt tot het einde van de jaren 1960 gekenmerkt door sterke
economische groei. In de Randstad veroorzaakt de hoogconjunctuur een oververhitte
economie. Bedrijfsvestiging wordt er minder aantrekkelijk door congestieproblemen,
stijgende grondprijzen en een tekort aan arbeidskrachten. Fryslân heeft arbeidskrachten in de aanbieding en – mede door het industriebeleid - goed ontsloten bedrijventerreinen. Ondernemers zien bovendien voordelen in de vestigingspremies die voor de
ontwikkelingskernen beschikbaar zijn. In de secundaire ontwikkelingskernen Burgum,
Dokkum en Kootstertille groeit de industriële werkgelegenheid sterker dan in Fryslân
als geheel, zoals uit figuur 3.1b blijkt.

6
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J.H. Zoon, Friesland tussen hoop en vrees (Laverman: Drachten, 1969).
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Figuur 3.1a: Ruimtelijk-economische beleidskaart Fryslân, 1952-c.1994

Figuur 3.1c: bedrijventerreinen in Noordoost-Fryslân (1975 en 2016)
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Figuur 3.1b: Aantal industriebanen in industriekernen Noordoost-Fryslân
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Bron: Economisch Technologisch Instituut Friesland (ETIF) rapport nr. 765 (1971), 128.

Tussen 1960 en 1976 worden ongeveer 2500 banen geschapen door de migratie van
industriële bedrijven naar Fryslân.7 Het zwaartepunt ligt in de periode tot 1967, met
de komst van 59 ondernemingen met meer dan 10 werknemers. Daarna zwakt het
succes af: tussen 1967 en 1976 komen er maar 16 bedrijven naar Fryslân. De bedrijven
die naar Noordoost-Fryslân trekken, worden overwegend gevestigd in de aangelegde
terreinen nabij de industriekernen (zie figuur 3.1c).
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kaart: Prov. Fryslân, afd. Informatievoorziening - Cijfers & Kaarten

7	Economisch Technologisch Instituut Friesland (ETIF) rapport nr. 842: De industriële bedrijfsmigratie in Friesland
in de periode 1960-1976 (1978).
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De trendbreuk in de industriegedreven groei heeft vooral gevolgen voor de arbeidsintensieve nijverheid. Omdat het succes van de industriepolitiek drijft op het aantrekken van grote fabrieken, tast de economische structuurverschuiving de fundamenten
van het beleid aan. Het aanleggen en onderhouden van bedrijventerreinen blijft een
belangrijk thema in de regionale politiek, zoals ook blijkt uit de terreinen die na 1975
nog worden aangelegd (zie figuur 3.1c). Toch vindt er in het laatste kwart van de twintigste eeuw ook een zoektocht plaats naar nieuwe instrumenten voor regionaal-economische politiek. Langzaam maar zeker wordt het idee dominant, dat iedere regio eigen
kwaliteiten bezit die herkend, erkend en verder uitgebouwd moeten worden. Dit is het
endogene ontwikkelingsperspectief: ‘endogeen’ omdat de groei van binnenuit moet
komen en niet van ‘exogene’ krachten zoals industriesubsidies. Het endogene denken
stimuleert de vorming van regionale samenwerking tussen gemeenten. Zo stellen de
gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland c.a., Dantumadeel en Dongeradeel samen een
regionaal-economisch actieprogramma voor de periode 1986-1993 vast. Na het Actieprogramma worden nieuwe en soortgelijke programma’s vastgesteld: de huidige Agenda Netwerk Noordoost is het meest recente uitvloeisel van de regionale samenwerking.
Ondanks de programma’s zet het verlies van het aantal banen door (zie paragraaf
1.1). Daarmee is niet gezegd dat de programma’s helemaal geen effect hebben. Het
effect van de nieuwe beleidsmaatregelen is alleen moeilijker vast te stellen, omdat het
scheppen van banen niet meer zo direct te relateren is aan de beleidsinspanningen.
Wat Noordoost-Fryslân ook parten speelt, zijn de bijkomende effecten van het endogene denken. Op provinciaal en nationaal niveau wordt veel potentie toegeschreven
aan de (voormalig ‘primaire’) kernen Drachten, Leeuwarden, Sneek en Heerenveen. In
het streekplan van de provincie Fryslân uit 1994 wordt veel aandacht besteed aan deze
concentraties. In de Noord-Nederlandse beleidsnota Kompas voor het Noorden (1999)
worden de concentraties samengenomen in de ruimtelijke begrippen ‘Westergo-zone’
en ‘A-7-zone’. Effect van het concentratiebeleid is dat veel subsidies voor infrastructuur
en innovatie in de economische kernzones neerslaan.
Figuur 3.1d: Ruimtelijk-economische beleidskaart 1994-heden
Ruimtelijk beleid na 1994
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Kijken we naar de uitgifte van industrieterreinen, dan zien we dat het aantal hectare
bedrijventerrein in Noordoost-Fryslân maar mondjesmaat groeit. Uit figuur 3.1e
blijkt dat Fryslân als geheel wel fors groeit, vooral door uitschieters eind jaren 90. De
relatieve ontwikkeling van de regio ten opzichte van de provincie blijkt uit figuur 3.1f.
De procentuele groei van het aantal hectare bedrijventerrein vanaf het basisjaar 1990
is hierin uitgezet voor zowel de provincie als Noordoost-Fryslân. We zien dat de gemiddelde groei in de provincie twee keer zo hoog is. De zoektocht naar een verklaring
voor dit verschil valt buiten het bestek van de vitaliteitsscan 2016. Nader onderzoek
zou moeten uitwijzen, of en zo ja welk deel van dit verschil valt te verklaren door
veranderende locatievoorkeuren van bedrijven (vraag) en welk deel door het gevoerde
beleid (aanbod).
Figuur 3.1e: Jaarlijkse uitgifte van bedrijventerreinen in ha
160
Fryslân

140

3.2 || B
 etterwird en Kootstertille: biografie van
twee bedrijventerreinen
Noordoost-Fryslân geeft ruimte aan 74 bedrijventerreinen (stand: 2015). Daarvan
beslaat het overgrote deel slechts een paar hectare. Er zijn maar drie terreinen waar
meer dan 45 hectare in gebruik is. Zo is op het terrein Betterwird 50 hectare uitgegeven, gelegen aan de noordoostelijke stadsrand van Dokkum. Het tweede grote terrein
ligt langs het Prinses Margrietkanaal in Kootstertille en is verdeeld over een Oostkern
en een Westkern – samen goed voor 64 hectare uitgegeven bedrijventerrein. Het derde
grote terrein is Bedrijventerrein Zuid te Sumar, waarvan de 47 hectares grenzen aan de
centrumplaats Burgum. Op zichzelf hebben alle terreinen een interessante geschiedenis. We zullen ons echter beperken tot een nadere verkenning van Betterwird en Kootstertille. Voor 1959 was hier sprake van een spontane industriële ontwikkeling die na
1959 met succes is ondersteund door het Rijk. We gaan in op individuele bedrijven, met
als doel om de politieke en economische ontwikkelingen te illustreren op microniveau.
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Bron: Provincie Fryslân, bewerking Fryske Akademy.

Figuur 3.1f: Relatieve ontwikkeling totale omvang bedrijventerreinen (Index 100=1990)
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De industrialisatie van Dokkum
In een uitgebreid onderzoek naar de sociaaleconomische ontwikkeling van Dokkum uit
1950 wordt slechts beperkte groei verwacht. Groei wordt vooral voorzien door uitbreiding van de groot- en detailhandel en in mindere mate door industriële ontwikkeling.8
De verwachting dat Dokkum omstreeks 1980 tussen de 6600 en 6900 inwoners zou
hebben, wordt ruim overtroffen: de tienduizendste inwoner kan namelijk rond 1970 al
verwelkomd worden. Ook de industriële ontwikkeling krijgt een stevige impuls op en
rondom het terrein Betterwird.
Industrieterrein Betterwird ontstaat rondom de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek
Dokkum en Omstreken, die zich daar in 1898 heeft gevestigd. Ook het staalbedrijf
Prins Dokkum vestigt zich kort na de oorlog op het industrieterrein. Productiebedrijven
met een lange geschiedenis verplaatsen in een later stadium naar Betterwird. Het gaat
bijvoorbeeld om de uit 1833 stammende Dokkumer Vlaggencentrale en de in 1842 opgerichte Suikerwerkenfabriek Fortuin, die in 1967 respectievelijk 1975 naar Betterwird
verhuizen. In 1976 zijn er tien industriebedrijven gevestigd, waarvan Prins Dokkum en
textielfabrikant Parley de grootste zijn.9

160%

Het aantal industrieondernemingen op Betterwird neemt na 1975 toe. Tegenwoordig zijn er 20 industriebedrijven gevestigd. Hoewel 55 bedrijven in andere sectoren
opereren, leveren de 20 industriebedrijven nog altijd meer dan 75 procent van de
werkgelegenheid op het terrein. De sector handel en reparatie is omvangrijk door de
aanwezigheid van een aantal autogarages en bouwmarkten. De kleine omvang van
de transport- en communicatiesector hangt samen met de relatief onaantrekkelijke
ligging van Dokkum voor logistieke bedrijven.
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Bron: Provincie Fryslân, bewerking Fryske Akademy.
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Pier Prins en de industrialisatie van Dokkum
Als er één persoon genoemd moet worden in een verhaal over de economische ontwikkeling van Dokkum dan is het Pier Prins. De boerenzoon die in 1940 begint te onder-

8
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ETIF, Sociaal-economisch onderzoek betreffende de gemeente Dokkum (Leeuwarden, 1950).
ETIF, Adresboek Friese industrie (Leeuwarden,1976).
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Figuur 3.2a: Verdeling werkgelegenheid naar sector bedrijventerrein Betterwird (2015)
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Figuur 3.2b: Bedrijventerrein Betterwird (bebouwing 1975 en 2016)
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nemen vanuit een kippenhok had geen tekort aan verbeeldingskracht. De uitvinder
en durfkapitalist bouwt een florerend bedrijf op maar overspeelt eind jaren 1970 zijn
hand. Op het hoogtepunt heeft Prins Dokkum NV ongeveer 520 werknemers in dienst
en de bedrijfsgebouwen op industrieterrein Betterwird beslaan een oppervlak van
23 hectare (kaart 3.2b). Het is daarmee veruit de grootste industriële onderneming
in Noordoost-Fryslân. Door de jaren heen produceert het bedrijf zeer uiteenlopende
producten. Er wordt begonnen met de productie van zelfontworpen boerenwagens en
later wordt gespecialiseerd in wielen, vangrails, tuinbouwkassen en prefab woningen.
Pier Prins is betrokken bij verschillende ontwikkelingsplannen voor Dokkum en omstreken. De trotse stad, die niet als ontwikkelingskern wordt aangewezen in 1952, wil
op eigen kracht industrialiseren. Daarvoor wordt in 1957 een commissie opgericht met
ondernemers uit Dokkum en de omliggende gemeenten (Ferwerderadiel, Dantumadeel, Kollumerland en Oost- en West-Dongeradeel). Pier Prins treedt op als voorzitter.10
Als Dokkum in 1959 wel als kern wordt aangewezen in de tweede fase van het industriebeleid wordt de Dokkumer Kernclub opgericht met wederom Pier Prins als voorzitter. Het doel van de club is het aantrekken van industriebedrijven naar Dokkum. Naar
eigen zeggen trekt Prins in die hoedanigheid drie industriebedrijven aan. Het gaat om
textielfabriek Parley uit Leiden, Werkbankenfabriek de Beuk uit Voorburg en De Backer
Compressoren uit Amsterdam.11

Nummer / Bedrijfsnaam
Branche
Bedrijfsgrootte
1 Probo Sign
Industrie
100 t/m 199 werkzame personen
2 Dokkumer Vlaggen Centrale B.V.
Industrie
50 t/m 99 werkzame personen

N356

2

1
4

3 Prins Noord B.V.
Industrie
10 t/m 19 werkzame personen

5

4 Fortuin Dockum B.V.
Industrie
50 t/m 99 werkzame personen
5 SMI Dokkum B.V.
Industrie
20 t/m 49 werkzame personen

Eind jaren 1970 komt onverwacht een einde aan Prins’ expansiedrift. Het bedrijf heeft
een grote order aangenomen voor de bouw van 200 prefab woningen in Iran. Door de
revolutie van 1979 en de daaropvolgende onrust in Iran wordt zwaar verlies geleden
op de order.12
Samen met verliezen op de bouw van kassen in Saudi Arabië wordt het bijna de ondergang van het bedrijf. Pier Prins treedt in 1980 terug als directeur-bestuurder. Het
bedrijf ontvangt steun van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij en het Ministerie van Economische Zaken. Mede hierdoor herstelt het bedrijf en gaat het kassen
produceren voor tuinders in het Westland. Nadat die markt instort, wordt de productie

10	‘Commissie bekeek situatie in noordoost-Friesland: conclusie industrie en tuinbouw bevorderen’,
Leeuwarder Courant 17-07-1959.
11 Loes van der Til, Van Boerenzoon tot Fabrikant: Memoires Pier Prins (Schaafsma Brouwer: Dokkum, 2004), 92-94.
12 ‘Iraanse order van f45 miljoen Prins Dokkum‘, Nieuwsblad van het Noorden 7-02-1978.
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van vangrails weer de kernactiviteit.13 Het werknemersbestand krimpt van 520 in de jaren 1970 naar 185 begin jaren 1990. Tot 2002 is sprake van groei naar 276 werknemers.
Daarna gaat het hard. Bij verschillende reorganisaties slankt het bedrijf af tot ongeveer
40 werknemers in 2013. Deze werknemers komen op straat te staan nadat moederbedrijf Saferoad in 2013 besluit om de vestiging in Dokkum te sluiten.14 Dit past binnen
de strategie van het bedrijf om productieactiviteiten te clusteren in Polen. Uitvinder en
fabrikant Pier Prins is een jaar daarvoor op 92-jarige leeftijd overleden. Pier Prins laat
zich in zijn latere leven kritisch uit over Friese bedrijven die in handen kwamen van
buitenstaanders:

	‘In zijn algemeenheid is voor de moderne manager de vestigingsplaats alleen
maar een economisch bepaalde factor en niets meer, terwijl buitenlanders
helemaal geen sociale verantwoordelijkheid voor een streek voelen.’15

Kootstertille: industrieel houvast voor Achtkarspelen
Achtkarspelen kampt al lange tijd met een werkloosheid die hoger ligt dan gemiddeld.
Tijdens de vorige economische crisis wordt de gemeente hard getroffen; in 1983 bedraagt de werkloosheid ruim 34 procent van de beroepsbevolking - 13,5 procent meer
dan het Friese gemiddelde.16 Sindsdien is er veel verbeterd. Toch zoeken in de eerste
vier maanden van 2016 gemiddeld 1736 personen een baan, een kleine 12 procent van
de beroepsbevolking.17 Belangrijke oorsprong van het probleem is gelegen in de arme
zandgronden, die na ontginning worden bewoond door keuterboeren. Industriële
werkgelegenheid is na de Tweede Wereldoorlog het recept voor ontwikkeling van deze
regio. In 1952 worden de bewoningscentra Buitenpost en Surhuisterveen aangewezen
als industriekern. Kootstertille is aanvankelijk niet aangewezen als industriekern, maar
toch vestigen zich hier in de jaren 1950 een aantal grote bedrijven, zoals het metaalbewerkingsbedrijf Marko NV, de scheepswerf Kramer en Booy NV en betonfabriek
De Tille. Een belangrijk vestigingsmotief is het Prinses Margrietkanaal, het Friese deel
van de kanaalverbinding Lemmer-Groningen – destijds een nieuwe verbinding. Met
de herziening van het economisch beleid in 1959 wordt Kootstertille de enige ontwikkelingskern in Achtkarspelen. De vooruitgang wordt gevierd in het tijdschrift
Nederlandse Fabrieken dat jubelt:

	‘Kootstertille rekt zich uit, grijpt om zich heen, is op weg om de grootste
en modernste onder de dorpen van Achtkarspelen te worden.’18

In de jaren 1960 zijn er dwingende redenen voor industriebedrijven om te verplaatsen.
De eerder genoemde krappe arbeidsmarkt en beperkte uitbreidingsmogelijkheden in
de Randstad zorgen voor een verhuizing van industrie naar andere delen van Nederland. De wet van de remmende voorsprong is hier geldig. Oude industrie staat vaak
midden in woonwijken; door ruimtegebrek en beperkte bereikbaarheid is verplaatsing

13
14
15
16
17
18
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‘Prins Dokkum Sluit de deuren’, Friesch Dagblad, 21-02-2013.
Van der Til, Van Boerenzoon tot Fabrikant, 97.
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Cijfers UWV, www.werk.nl
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noodzakelijk bij uitbreiding. De net aangelegde industrieterreinen in de periferie en de
daar aanwezige arbeidsreserve bieden uitkomst. Vanaf halverwege de jaren 1970 verliezen deze vestigingsfactoren aan belang.19 Maar vóór die periode heeft het aantrekken van bedrijven en inwoners via onder andere advertenties in landelijke dagbladen
of vaktijdschriften succes. Ook kunnen bedrijven een brochure aanvragen die informatie geeft over industrievestiging in een van de kernen. Een uitgave over Kootstertille
uit 1975 bevat informatie over infrastructuur, grondprijzen, investeringssubsidies,
migratieregelingen en gevestigde bedrijvigheid. Zo krijgen werknemers die vanuit de
Randstad naar Kootstertille verhuisen tussen de 2000 en 4000 gulden vergoeding plus
150 gulden per meeverhuizend gezinslid.20

Figuur 3.2c: bedrijventerrein Kootstertille Oost- en Westkern (bebouwing 1975 en 2016)
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De Oost- en Westkern nader bekeken
In figuur 3.2d zien we dat op 41 vestigingen een totaal van 562 mensen werken. De
meeste banen (79 procent) wordt bij industriebedrijven bekleed, terwijl deze sector
slechts 9 van de 41 aanwezige bedrijven telt. Vergelijken we de situatie met 1970, dan
zien we zowel continuïteit als verandering. Verandering schuilt in de omvang van de
bedrijven. In 1970 werken op de Oost- en Westkern nog 643 werknemers, die verdeeld
zijn over een paar grote bedrijven (tabel 3.2). Uit de vermindering van het aantal
banen en het gemiddelde personeelsbestand per bedrijf zien we belangrijke trends uit
de recente economische geschiedenis terug. Technische en organisatorische innovatie
heeft de industriële werkgelegenheid doen slinken, met name in arbeidsintensieve
branches waar veel arbeiders werken in grote fabrieken. Niettemin is er ook continuïteit. Zo zitten drie industriële ondernemingen al meer dan veertig jaar in Kootstertille:
Stertil, Biddle en Haitsema. De aan- en afvoer van grondstoffen en producten via het
Prinses Magrietkanaal is voor deze bedrijven een belangrijk vestigingsmotief. Stertil
(afgeleid van Kootstertille) profiteert bij vestiging in 1962 van de gunstige ligging aan
het kanaal omdat onderdelen voor scheepsbruggen en boorplatformen te groot zijn
voor vervoer op de weg. Biddle NV, een van oorsprong Engels bedrijf in luchtverhitters,
ventilatiesystemen en airconditioning, neemt in 1963 het gebouw en personeel over
van het eerder genoemde metaalbedrijf Marko NV.21 De fabriekslocatie van Biddle
in de Randstad bieden onvoldoende mogelijkheden voor uitbreiding. Haitsma wordt
in 1905 in Harlingen opgericht en groeit uit tot een belangrijke speler in de markt
voor heipalen en prefab betonelementen. Haitsma neemt in 1968 het bedrijf Niemans
Beton over en opereert nog altijd op bedrijventerrein Oostkern. Momenteel levert het
bedrijf bouwelementen voor de aanleg van de Centrale As. Niet alle bedrijven houden
het lang vol. Scheepswerf De Tille moet in 2003 de poorten sluiten. In 1965 wordt een
bedrijf opgericht dat als toeleverancier voor de bouw optreedt, de Noordelijke Bouwelementen Industrie (N.B.I.). Midden jaren 1960 bouwt dit bedrijf flatgebouwen in
Leeuwarden en Drachten. De fabriek beschikt over ruim 100 werknemers.22 Zand, grind
en cement kunnen over het water goedkoop en in grote hoeveelheden worden aangevoerd. In 1978 moet het bedrijf alweer gesloten worden. Op de plek van de N.B.I. staat
nu het bedrijf Asfalt Productie Kootstertille (APK).

Nummer / Bedrijfsnaam
Branche
Bedrijfsgrootte
1 Sterltil B.V.
Industrie
200 t/m 499 werkzame personen
2 Biddle B.V.
Industrie
50 t/m 99 werkzame personen

Kootstertille

3 Haitsma Beton
Industrie
100 t/m 199 werkzame personen
4 Wapeningscentrale Kootstertille
Industrie
50 t/m 99 werkzame personen
5 Asfalt Productie Kootstertille (A.P.K.)
Industrie
10 t/m 19 werkzame personen

2
N369

1

5

Knille

sdjip

19	Piet Pellenbarg, Paul van Steen en Leo van Wissen (red.), Ruimtelijke aspecten van de bedrijvendynamiek in
Nederland. (Van Gorcum: Assen, 2005), 101-126.
20	Industrialisatie-Raad der Friese Kernen, Documentatie vestiging industrie Kootstertille (Leeuwarden 1975).
21 ‘Biddle NV krijgt gebouw Marko in Kootstertille’, Friese Koerier 18-11-1963.
22 Provincie Friesland, Industrieel palet van Friesland (Leeuwarden, 1967) 64-65.
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Figuur 3.2d: Verdeling werkgelegenheid naar sector bedrijventerreinen Kootstertille
Oost- en Westkern (2015)
6

42

23

Industrie/delfstofwinning

48

Bouwnijverheid
Handel en reparatie
Vervoer, opslag en communicatie
443

Zakelijke dienstverlening

Bron: Werkgelegenheidsregister Fryslân, bewerking Fryske akademy.

Nog altijd is een gedegen infrastructuur met voldoende uitbreidingsmogelijkheden een
belangrijke vestigingsvoorwaarde. De afgelopen jaren wordt er een drietal projecten
ontwikkeld rondom de (industriële) infrastructuur in Kootstertille. Allereerst wordt
momenteel de waterverbinding Lemmer-Delfzijl verbreed en worden meerdere bruggen vervangen. Om te profiteren van deze verbeterde verbinding wordt de ontwikkeling van een bedrijventerrein voor aan water gerelateerde bedrijvigheid onderzocht.
Dit plan, waarin de bestaande terreinen Westkern en het nabijgelegen Schuilenburg
worden verbonden tot een groot industrieterrein, vindt vooralsnog geen doorgang.
Tot slot zijn er plannen voor de aanleg van een rondweg om de ontsluiting van het
bedrijventerrein Oostkern te verbeteren.

3.3 || Ideeën voor nieuwe vormen van industriebeleid
Onder wetenschappers, consultants, beleidsmakers en bestuurders bestaat een brede consensus over de richting waarin regionaal-economisch beleid geformuleerd
moet worden. Strategisch beleid wijst in de richting van potenties, ofwel branches en
activiteiten waar sprake is van een economische basis en dynamiek. Regionale potenties moeten herkend, erkend en verder uitgebouwd worden. Voor we nader ingaan
op deze beleidsideeën is het daarom belangrijk nader te kijken naar de industriële
branches die goed vertegenwoordigd zijn in Noordoost-Fryslân. Kijken we met behulp
van figuur 3.3a gedetailleerder naar de werkgelegenheid, dan zien we dat de voedingsmiddelenindustrie een belangrijke pijler is in de industriële werkgelegenheid van
Noordoost-Fryslân. Deze branche telt ruim 1100 banen. Ongeveer de helft daarvan
wordt gevormd door enkele grote bakkerijfabrieken in Hallum. Andere grote bedrijven
betreffen de zuivelfabriek van Friesland Campina in Gerkesklooster, suikerwerkfabrikant Fortuin in Dokkum en bakkerij Van der Zee uit Garyp.
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Figuur 3.3b: Overzicht van banen en vestigingen in industriële branches
in Noordoost-Fryslân
Afdeling sector industrie

1.600
1.400

2000
grote
banen

2015
grote
banen

2000
vestigingen

2015
vestigingen

1.200

Vervaardiging van voedingsmiddelen

1275

1110

64

59

1.000

Vervaardiging van overige goederen

1044

1002

28

33

Vervaardiging van prod. van metaal
(geen machines en app.)

956

638

48

87

Vervaardiging van overige machines en apparaten

628

565

27

24

Vervaardiging van overige niet- metaalhoudende
minerale prod.

391

305

15

16

Vervaardiging van meubels

346

113

38

61

Vervaardiging van producten van rubber en
kunststof

343

375

9

9

Primaire houtbewerking en vervaardiging van

292

226

33

44

800
600
400
200

vervaardiging van voedingsmiddelen
vervaardiging van overige goederen
(sociale werkvoorziening)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

vervaardiging van producten van rubber
of kunststof

artik. van hout

vervaardiging van niet metaalhoudende
minerale producten

Vervaardiging van overige transportmiddelen

253

111

20

19

Vervaardiging van chemische producten

244

97

4

5

vervaardiging van producten van metaal
(geen machines en apparaten)

primaire houtbewerking en vervaardiging
van artikelen van hout

vervaardiging van overige machines
en apparaten

vervaardiging van meubels

Overige afdelingen sector industrie
Totaal industrie

712

708

79

153

6484

5250

365

510
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Bron: Werkgelegenheidsregister Fryslân, bewerking Provincie Fryslân

Laten we de sociale werkvoorziening buiten beschouwing, dan is de metaalsector het
andere regionale zwaargewicht. Deze sector is onderverdeeld in twee branches:
de vervaardiging van machines en apparaten (1) en de vervaardiging van andere
metaalproducten (2). Het grootste bedrijf uit de eerste categorie betreft Stertil, die in
Kootstertille hefbruggen voor auto’s/vrachtwagens maakt alsook dockproducten (die
gebruikt worden bij het laden en lossen van vrachtwagens). Eveneens gevestigd in
Kootstertille is Biddle, dat apparatuur voor klimaatbeheersing produceert. Tot de tweede categorie metaalbedrijven behoort o.a. Lasmotec, het bedrijf voor las- en montagewerk te Surhuisterveen. Een ander voorbeeld betreft BSB Staalbouw, gevestigd aan het
Prinses Margietkanaal te Burgum/Sumar. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het bouwen
van onder andere bruggen en sluisdeuren. De branches die, gemeten naar de werkgelegenheid op de derde en vierde plek komen, worden gedomineerd door enkele
grote bedrijven. In de categorie ‘vervaardiging van producten van rubber en kunststof’
gaat het bijvoorbeeld om kozijnenfabrikant Europrovyl (Augustinusga) en kunststof
fabrikant Essentra Extrusion (Buitenpost). In de categorie ‘vervaardiging van overige
niet- metaalhoudende minerale producten’ gaat het om betonfabrikanten te Sumar,
Kootstertille en Schuilenburg. De laatste twee grote branches zijn verdeeld over meer
dan honderd bedrijven. Het betreft nijverheid in de houtbewerking (vijfde branche qua
werkgelegenheid) en meubels (zesde branche). De werkgelegenheid in deze branches
is verdeeld over een groter aantal bedrijven. Precieze cijfers per branche zijn opgenomen in figuur 3.3b.
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Afgaande op werkgelegenheidscijfers kunnen we concluderen dat de levensmiddelenindustrie en de metaalnijverheid sectoren zijn met een relatief sterke economische
basis. In iets mindere mate geldt dat voor de sector rubber & kunststof.
Op 12 mei 2016 is tijdens een workshop in het gemeentehuis van Kollum gediscussieerd over de vraag wat lokale en regionale overheden kunnen doen om deze branches te ondersteunen. De workshop was bedoeld om van gedachten te wisselen over
de tussentijdse resultaten van het onderhavige onderzoek. Een belangrijke conclusie
tijdens de workshop was dat je de bedrijven in je regio moet kennen. Reinder Jacobi,
strategisch beleidsadviseur van het Ministerie van Economische Zaken, stelde dat je op
de hoogte moet zijn van wat er speelt in de bedrijven: ‘Je moet weten wat de sleutelmomenten zijn waarop je als overheid moet acteren’. Tom de Boer, voorzitter van de
Ondernemers Federatie Noordoost Fryslân (ONOF) legt eenzelfde nadruk op kennis van
locatiebehoeften. Als er sprake is van uitbreiding of overname van bedrijven dan speelt
er soms het risico van vertrek. Daarom moet je weten wat bedrijven willen, welke wensen er zijn ten aanzien van bedrijventerreinen en locatiekeuzes. ‘Als er vraag vanuit
het gevestigde bedrijfsleven komt, moet je wel de ruimte hebben om ontwikkeling te
kunnen faciliteren. Anders verliezen we dragers van de regionale economie en dreigt
een negatieve spiraal’, aldus De Boer. Tijdens de workshop is geconcludeerd dat het
adequaat inspelen op de behoeften van bedrijven een goede samenwerking tussen de
diverse afdelingen en verschillende organisaties van de overheid vereist.
Een ander thema van de workshop betrof regionale samenwerking. Het stimuleren van
samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen is een pijler in het
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economische beleid.23 Tegelijkertijd is er geen eenduidig recept om deze samenwerking op gang te brengen. Economische, culturele en sociale verschillen maken dat de
zoektocht in iedere regio anders is. Toch zijn er gemeenschappelijke kenmerken, die
samenhangen met de economische potenties van een gebied. Mikpunt van initiatieven
die samenwerking willen bevorderen, zijn vaak sectoren waarin een regio relatief gezien een sterke economische basis heeft. Afgaande op de industriële werkgelegenheid
zouden dat in Noordoost-Fryslân de levensmiddelenindustrie en de metaalnijverheid
kunnen zijn. Theoretisch kunnen er gedeelde belangen aan de basis van samenwerking
tussen ondernemingen staan, zoals:
• Ontdekken van nieuwe markten;
• Bevorderen van export;
• Stimuleren van innovatie;
• Verhogen van het human capital door cursussen en opleidingen;
• Gezamenlijk inschrijven op aanbestedingen;
• Business-to-business contacten;
• Collectieve profilering van de economische potenties buiten de regio.
Of dit echt de gezamenlijke belangen van ondernemers zijn is een vraag die alleen
beantwoord kan worden door ondernemers zelf te vragen naar hun mening. Een
dergelijk initiatief is gaande vanuit het Kennis- en Innovatiecentrum te Buitenpost.
Door interviews met een groep van grotere bouwondernemers in Noordoost-Fryslân
wordt in 2016 onderzocht, op welk vlak ondernemers geïnteresseerd zijn in regionale
samenwerking. Een dergelijk onderzoek kan blootleggen waar ondernemers zelf
mogelijkheden zien. Door terugkoppeling en brainstorming over de resultaten kan een
‘Innovatiecluster Bouw’ bevorderd worden. Dit initiatief is een goed voorbeeld hoe een
intermediaire instantie, zoals het Kennis- en Innovatiecentrum, regionale samenwerking kan stimuleren.24 Het verdient de overweging om de resultaten van deze aanpak
te monitoren en mogelijk ook op de levensmiddelenindustrie en metaalnijverheid toe
te passen.

Verantwoording
Aanleiding voor dit onderzoek is de toenemende aandacht voor de economie van
gebieden die in demografisch en sociaaleconomisch opzicht kwetsbaar zijn. In 2011
is ‘economische vitaliteit’ als pijler opgenomen in het Interbestuurlijk Actieplan
Bevolkingsdaling.25 Dezelfde noemer wordt gebruikt in het provinciale coalitieakkoord
Mei elkenien, foar elkenien uit 2015. Hierin wordt werk genoemd als een belangrijke
factor voor de leefbaarheid van het platteland.26 Bovenal speelt het thema ‘economie’
een hoofdrol in de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO). Deze agenda is door de zes
Noordoost-Friese gemeenten voor een tweede keer opgesteld en beslaat de periode
2016-2019. ‘ANNO II’ bestaat uit 16 opgaven. De helft daarvan valt onder het thema
economie.

Probleem- en doelstelling
Het onderzoeksproject start vanuit een drieledige probleemstelling. Ten eerste is er
de moeilijkheid die regio’s ondervinden bij het verwerven van economisch zelfinzicht,
inzicht dat hard nodig is om passend beleid te formuleren. Methodologische en praktische hindernissen kunnen overwonnen worden met behulp van een systematiek die
zijn dienst bewezen heeft in een pilotregio als Noordoost-Fryslân. Ten tweede gaat
het om de gebrekkige evaluatie van het regionaal-economisch beleid op de langere
termijn. Daarmee wordt een kans gemist, want inzicht in wat wel en niet werkte in
het verleden kan helpen bij het beoordelen van keuzes en kansen voor de toekomst.
Ten derde circuleren in maatschappelijke discussies over krimpregio’s veel aannames en
veronderstellingen. Het toetsen daarvan en mogelijk bijstellen van verouderde of ongenuanceerde beelden en ideeën over regionale ontwikkeling kan de kwaliteit van het
maatschappelijke debat verhogen. Samengevat willen we met de vitaliteitsscans een
werkwijze en/of stappenplan ontwikkelen waarmee regio’s meer zicht krijgen op hun
economische ontwikkeling en de effecten van het gevoerde beleid. Het spreekt voor
zich dat de methodologische inzichten die wij opdoen in Noordoost-Fryslân ook voor
andere regio’s relevant zijn. Noordoost-Fryslân geldt hier dus als een pilotregio.

Vraagstelling en methode
De Vitaliteitsscan 2016 is de eerste uit een vierdelige reeks, die in 2019 zal worden
afgesloten. De centrale vraag die steeds zal terugkeren, is tweeledig. Ten eerste zijn
we benieuwd waar de regio staat en waar ze economisch gezien vandaan komt. Ten
tweede willen we effecten van economisch beleid analyseren. Voor de beantwoording
van de eerste vraag maken we gebruik van kwantitatieve gegevens. We starten vanuit
sociaaleconomische statistieken die verzameld zijn bij diverse instanties. De cijfers leveren de bewijslast van onze analyses, die we in een verhalende (en hopelijk toegankelijke wijze) hebben gepresenteerd. We geven de ontwikkelingen zoveel mogelijk weer

23	De meest actuele economische beleidsnota op provinciaal niveau is de beleidsbrief Wurkje mei Fryslân, die op
15 december 2015 naar de Provinciale Staten gestuurd is.
24 Martin van der Veen, Projectplan 2016-20120, Kennis- en Innovatiecentrum (NO Fryslân: Buitenpost, 2016).
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25	Rijk, VNG, IPO, Interbestuurlijke voortgangsrapportage bevolkingsdaling (30 juni 2011); Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Samenwerkingsagenda Krimp 2015-2016 (19 december 2014,
als download beschikbaar op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bevolkingskrimp/documenten/
rapporten/2014/12/19/samenwerkingsagenda-krimp-2015-2016).
26 Mei elkenien, foar elkenien, Coalitieakkoord 2015-2019 (Leeuwarden, 2015) 27.
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vanaf het jaar 1975: zo ontstaat een completer beeld van de regionaal-economische
structuur en de veranderingen die hierin optreden. Het jaar 1975 markeert de overgang van een industriebeleid naar een regionaal innovatiebeleid. Het is interessant
om na te gaan wat er sindsdien economisch en beleidsmatig is gebeurd. Om aan te
sluiten bij het schaalniveau waarop regionaal beleid gevoerd wordt, hebben we de gegevens zoveel mogelijk op het niveau van Noordoost-Fryslân gepresenteerd. Daardoor
zijn we een laag dieper gegaan dan veel andere regionaal-economische onderzoeken,
die een provinciaal of Noord-Nederlands schaalniveau hanteren. Iedere vitaliteitsscan
zal verdiepende aandacht besteden aan een sector. Voor 2016 is voor de industrie gekozen, omdat dit de belangrijkste sector voor de werkgelegenheid is. De industrie zal
centraal staan in de beantwoording van de tweede vraag: de effecten van economisch
beleid. Voor deze vraag hebben we industriële ontwikkeling gedeeltelijk gekwantificeerd naar aantal bedrijven en werknemers. Daarnaast hebben we een kwalitatieve,
verhalend-analytische methode gehanteerd. Hiermee isoleren we niet de parameters
die beleid tot een succes of mislukking hebben gemaakt. Door het beleid op hoofdlijnen te beschrijven en te relateren aan de economische ontwikkelingen, kunnen we

Interviews en adviezen
Interview Peter Danz, 25 februari 2016
Interview Henri Geursen, 2 mei 2016
Interview Jan van der Heide en Auke Piet Vermeulen, 6 april 2016
Interview Jacco Wiffers, 18 mei 2016
Interview Martin van der Veen en Wouter de Groot, 2 juni 2016
Adviesgesprekken werden gevoerd met Roelof van der Velde van het UWV (16-3-16
en 25-5-16) en dr. Arjen Edzes van de Rijksuniversiteit Groningen (18-5-16).

echter wel meer in het algemeen uitspraken doen over de invloed van beleid op de
economische structuur van Noordoost-Fryslân.
Noordoost-Fryslân

Participatieve aanpak
De vier opeenvolgende vitaliteitsscans vormen het kader waarin we werkenderwijs
meer kennis vergaren over de regionale economie en het gevoerde beleid. Dat betekent ook dat we in het eerste jaar nog lang niet de volledige regionale economie in
beeld gebracht hebben, als dit überhaupt mogelijk is. In het eerste jaar hebben we
ons beperkt tot het thema industrie en een overzicht van de belangrijkste demografische en sociaaleconomische kerngegevens. In het vervolg willen we in elk geval nader
onderzoek doen naar (digitale) infrastructuur, mobiliteit, opleidingsniveau en arbeidsmarkt. Thematisch willen we nader scherp stellen op de agrifood-sector (2017) en toerisme & recreatie (2018). Methodologisch willen we veel meer dan tot nog toe gebeurd
is ondernemers een stem geven in het onderzoek.

Dit onderzoek werd mede
mogelijk gemaakt door:

Deze aanpak is gedurende het onderzoek ontwikkeld met ondersteuning van
een begeleidingscommissie, waarin zitting hebben: dhr. B. Bilker, dhr. T. Soet,
mw. T. Tamminga (medio 2016 vervangen door dhr. J. Wiffers), dhr. O. Vries en
mw. K. Wierda. De begeleidingscommissie kwam drie maal bijeen (3-11-15, 8-4-16
en 29-6-16). Op 12 mei 2016 zijn de tussentijdse resultaten gepresenteerd voor een
gehoor van 25 bestuurders, beleidsmakers en ondernemers uit de regio, de provincie
en ministeries. Feedback op het onderzoek is meegenomen in de uitwerking van de
vitaliteitsscan. Ook in de volgende jaren wordt de participatieve aanpak voortgezet.
De onderzoekers nodigen u van harte uit te reageren op deze eerste vitaliteitsscan
en/of de plannen voor het vervolgonderzoek. U kunt zich daarvoor wenden tot de
projectleider, dr. Marijn Molema: m.molema@fryske-akademy.nl.
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