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Voor u ligt het economisch actieplan Bouwen & Binden van de gemeente Frane kera deel. 

Het vormt het vertrekpunt van waaruit het gemeentebestuur de komende jaren – samen 

met partners – in onze gemeente invulling wil geven aan de economische ambities. 

De nota kwam tot stand na consultatie van verschillende partijen in onze gemeente. Zo 

gaven Handel & Nijverheid, De Stichting Ster van de Elfsteden en de Commerciële Club 

Noordwest Friesland hun reactie op een eerdere versie. Ik beschouw dit als zeer waar-

devolle input. Via deze weg wil ik hen dan ook hartelijk dank zeggen.

De gemeente heeft op economisch terrein veel te bieden. Er zijn prachtige bedrijven in 

verschillende sectoren en de toerist kan genieten van wat de gemeente rijk is. Ook het 

aanbod aan voorzieningen voor de eigen bewoners is bovengemiddeld. De vraag is 

alleen, hoe houden we op de langere termijn onze gemeente vitaal? 

Het is de ambitie van de gemeente Franekeradeel om de stad Franeker te positioneren 

als krachtig regionaal centrum. Daar heeft ook de in 2018 nieuw te vormen gemeente 

baat bij. 

Het gemeentebestuur heeft hiertoe in het economisch actieplan maatregelen geformu-

leerd om meer bezoekers, bedrijven en bewoners aan de regio te binden. De gemeente 

heeft vele bouwstenen in huis. Samen met andere partijen willen we deze verder benut-

ten. Kortom, het motto voor de komende jaren is: bouwen en binden. 

Samen op weg naar 2018! Doet u met ons mee?

Caroline de Pee, Wethouder Economische Zaken

WOORD VOORAF
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Franeker heeft veel te bieden. De historische vestigingsstad met bolwerk, grachten 

en prachtige gebouwen is aantrekkelijk voor wie er woont, werkt of op bezoek komt 

tijdens vakantie of om een dagje te winkelen. De stad levert een substantiële bijdrage 

aan de werkgelegenheid in de nabije omgeving. 

Desondanks blijft de ontwikkeling van de gemeente Franekeradeel achter bij het  

Friese gemiddelde. Ook hebben we relatief meer werkzoekenden dan andere Friese 

gemeenten. Bovendien krijgen we in de toekomst te maken met demografische krimp.  

Niet voor niets wees het Ministerie van Binnenlandse Zaken onze gemeente aan als 

‘anticipeerregio’, waar gezocht moet worden naar nieuwe doeltreffende manieren om 

te anticiperen op de bevolkingstransitie.

In deze situatie is niets doen geen optie. In het coalitieakkoord 2014-2018 zijn onder 

andere de volgende ambities benoemd:

• een groei van de werkgelegenheid, gelijk aan die in de rest van de provincie

• een werkloosheidscijfer, identiek aan het gemiddelde in de provincie

• 5% extra werkgelegenheid in de sector toerisme/recreatie (t.o.v. 2014)

• een stijging van het aantal verblijfs- en watersportovernachtingen

• klimmen op de MKB-ladder (ondernemersvriendelijkheid) van plaats 25 naar 13

Dit economisch actieplan omschrijft kort de stand van zaken, benoem een aantal con-

crete maatregelen op korte termijn en kondigt stappen aan voor de komende jaren.

Het uiteindelijke doel is bij te dragen aan:

• het handhaven en liever nog vergroten van het aantal bedrijven – met navenante 

werkgelegenheid

• het vergroten van het aantal dagbezoekers en verblijfstoeristen – en daarmee het 

verhogen van de bestedingen

• het handhaven van het inwoneraantal van onze gemeente

1. AANLEIDING
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Om ons te wapenen tegen een minder economisch tij en richting te geven aan toe-

komstige ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren verschillende acties in gang gezet, 

zoals:

• het opstellen van een Binnenstadvisie Franeker (Droogh Trommelen en partners,  

juli 2013)

• het starten van projecten in het kader van programma Waddenpoort

• de aanstelling van een accountmanager bedrijven

Daarnaast heeft de Rekenkamercommissie in mei 2014 het toeristisch beleid van de 

gemeente geëvalueerd en in een quick scan samengevat. Dit rapport geeft handvat-

ten voor acties die op het gebied van toerisme kunnen worden uitgevoerd. 

Met het voorliggende actieplan wil het college samenhang aanbrengen tussen de

bovengenoemde ontwikkelingen en daar concrete acties aan koppelen.

Focus

Huidige en nieuwe economische activiteiten, waar ook in de gemeente Franekeradeel, 

worden gestimuleerd. Maar, om de kans op succes zo groot mogelijk te maken, kiezen 

we er voor de gemeentelijke inspanningen te concentreren op Franeker. Dat is in lijn 

met het advies voor anticipeerregio’s, om te kiezen voor een sterke kern. Immers, in de 

dorpen neemt het draagvlak voor allerlei typen voorzieningen steeds verder af. Niet 

alleen winkels staan er onder druk, ook scholen, culturele en welzijnsvoorzieningen. 

Het wegvallen van het één, versnelt het wegvallen van het ander (‘synergie-effect’ in 

negatieve zin). 

De voorgestelde maatregelen zijn er daarom op gericht de stad als regionaal centrum 

te positioneren, ook vooruitlopend op de fusie in 2018 met de gemeenten Het Bildt, 

Menaldumeradeel en (deels) Littenseradeel. 

Het gemeentebestuur is er van overtuigd dat een aantrekkelijk en levendig centrum, 

een positief effect heeft op allerlei sectoren en dat dit de aantrekkingskracht versterkt 

voor nieuwe bedrijven en bewoners. Hierdoor kunnen de voorzieningen in de stad in 

stand worden gehouden en houden we de stad vitaal.  

 

2. STAND VAN ZAKEN 2. STAND VAN ZAKEN 

Schematisch overzicht effecten bevolkingskrimp op detailhandel.

Het schema toont dat negatieve effecten van krimp elkaar gaan versterken. 

bron: Droogh Trommelen en Partners
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Franekeradeel mag zich gelukkig prijzen met economische bedrijvigheid in allerlei 

sectoren: op agrarisch gebied, in het midden- en kleinbedrijf, in de zorg, onderwijs, etc. 

We kiezen in dit Economisch Actieplan voor een aantal speerpunten.

Dit zijn speerpunten waar de gemeente samen met de ondernemers gericht invloed 

op uitoefenen. Per speerpunt worden een aantal maatregelen voorgesteld.

 

Als gemeente kunnen we: 

1. meer bezoekers naar de stad trekken

2. de binnenstad aantrekkelijk maken

3. het ondernemersklimaat verbeteren

Ad 1.  meer bezoekers naar de stad trekken

Mensen komen naar de stad voor hun werk, voor school of om te recreëren. 

Wij richten ons op de volgende drie doelgroepen:

• winkelend publiek

• toeristen

• bezoekers voor activiteiten en evenementen

Ad 2.  de binnenstad aantrekkelijker maken

Wij leggen onze focus op de aanbevelingen die voortkomen uit de binnen-

stadvisie, namelijk:

• aanpassen infrastructuur

• zorg voor meer sfeer en beleving in de stad

• maatregelen tegen leegstand

Ad 3.  het ondernemersklimaat verbeteren

Met als uitgangspunt de indicatoren van de MKB-meter, werken we diverse 

plannen en ideeën uit die het ondernemersklimaat verbeteren. 

3. KEUZE SPEERPUNTEN

Voor alle drie speerpunten geldt dat Franeker zich meer op de kaart wil zetten. Frane-

ker wil zichzelf profileren als een stad die aantrekkelijk is voor bewoners, bedrijven en 

bezoekers. 

Franeker heeft dan ook veel te bieden, denk aan het ruime winkelaanbod, de cafés, 

restaurants, musea, het onderwijs, de zorg, de rust en de ruimte. 

Maar wat is Franeker? Is het de Ster van de Elfsteden vanwege het planetarium en als  

voormalig academiestad? Zijn we de kaatsstad? Waddenpoortstad of GGZ-stad? 

Er is veel over onze stad te vertellen, maar aan de positionering van Franeker kan nog 

het nodige verbeteren.  

Samen zullen we meer lading geven aan de Ster van de Elfsteden teneinde ons beter 

en sterker te presenteren.

Om de kwaliteiten van Franeker beter voor het voetlicht te brengen en (meer) mensen, 

bedrijven en instellingen aan de stad te binden, is het zaak de stad als een ‘brand’ te 

benaderen.

Branding is niet hetzelfde als marketing. Marketing heeft als doel de vraag naar een 

product te stimuleren. Branding gaat uit van het aanbod en benadrukt de positieve 

aspecten ervan. Het profileert en positioneert een product ten opzichte van andere 

producten. Doel van branding is de aantrekkingskracht van dat product op de consu-

ment te laten groeien.

Franeker als brand moet staan als een huis. Het is de paraplu waaronder marketing-

acties voor de verschillende doelgroepen samenkomen. Wanneer de brand is be-

paald, is er een uniform vertrekpunt. Verschillende partijen kunnen met dit vertrekpunt 

een marketingplan opstellen voor hun eigen doelgroep en de acquisitie uitvoeren. 

Zoals:

• Handel & Nijverheid voor winkelend publiek

• de Ster van de Elfsteden voor de bezoekers van evenementen

• de gemeente (en later andere partijen) voor toeristen 

• de gemeente in samen werking met de Commerciële Club voor het werven van 

bedrijven op de bedrijventerreinen 

4. STRATEGIE
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UITWERKING VAN BRANDING:

Natuurlijk zijn er met de totstandkoming van de Ster van de Elfsteden al diverse stap-

pen gemaakt. Het traject van branding wat we nu willen gaan inzetten, moet hiervan 

het verlengde zijn. Het is de bedoeling dat de Ster nog meer geladen wordt en dat de 

identiteit van Franeker beter naar voren wordt gebracht. Het traject van branding  

behelst geen groot onderzoek, maar wordt in een paar sessies met betrokkenen uit-

gevoerd. 

Het traject ziet er als volgt uit:

a. Achterhalen identiteit

De gemeente werft hiervoor een diverse groep van 20 personen die zich be-

trokken voelt bij de stad en die zich willen buigen over de specifieke identiteit 

van Franeker.  

Samen stellen zij een themakaart op met onderwerpen die ze relevant vinden 

voor de identiteit en gewenste identiteit van Franeker. 

Met deze themakaart gaat het gezelschap in gesprek met bewoners en on-

dernemers in de stad. De gesprekken brengen het verhaal van Franeker – de 

identiteit - naar boven. Het gaat hierbij om een kwalitatief onderzoek onder 

begeleiding van een externe professional.

 

b. Benoemen van en laden gewenste identiteit

De verschillende resultaten uit de gesprekken met bewoners en ondernemers 

worden in twee workshops verwerkt tot een heldere positionering en profile-

ring van de stad, Franeker als positief geladen merk (brand).

c. Marketing van Franeker

In een derde workshop wordt de bestaande marketing van (deelaspecten van) 

Franeker getoetst aan de gekozen branding van Franeker. Nieuwe accenten 

worden gelegd en acties worden benoemd om (het merk) Franeker te ver-

sterken. 

Bestaande initiatieven en projecten dragen vanaf dan bij aan en gaan profite-

ren van een heldere positionering en profilering van Franeker. 

Dit wordt vertaald in een marketingplan wat kan worden gezien als een acqui-

sitiebeleidsplan zoals dat in het coalitieakkoord 2014-2018 staat aangegeven. 

4. STRATEGIE 

In dit hoofdstuk werken we in een aantal paragrafen uit hoe we meer bezoekers naar 

Franeker willen trekken. Achtereenvolgens betreft dit het winkelend publiek (§ 5.1), 

toeristen (§ 5.2) en bezoekers van activiteiten en evenementen (§ 5.3).

5.1 WINKELEND PUBLIEK (DETAILHANDEL BINNENSTAD) 

5.1.1 Doelgroep

De detailhandel richt zich op winkelend publiek uit de stad, de directe regio en 

(voor een aantal winkels) bezoekers uit heel Noord-Nederland.

5.1.2 Algemeen

Geen enkele branche verandert zo snel als de detailhandel. Er ontstaat een 

geheel nieuwe dynamiek door verschillende trends, zoals demografische 

ontwikkeling, de opkomst van internethandel en de economisch-ruimtelijke 

ontwikkelingen. 

De detailhandel heeft het zwaar. Door de beperkte koopkracht, toenemende 

internethandel, bevolkingskrimp en schaalvergroting van winkels is in de om-

liggende dorpen het voorzieningenniveau steeds meer verschraald. 

Binnen de kernen zijn voorzieningen zoals een postkantoor, kruidenier, slager 

en bakker al nauwelijks meer beschikbaar. Ook in de Franeker binnenstad 

moeten ondernemers alle zeilen bijzetten. 

Toch: van elke drie euro die in Nederland wordt uitgegeven, wordt er één euro 

in de detailhandel besteed. De detailhandel is dus een belangrijke sector voor 

de Nederlandse economie en dit geldt ook voor Franeker.  

Franeker heeft een verzorgende functie voor de regio. Er is een goed en divers 

aanbod aan winkels. In de omliggende dorpen neemt het niveau aan voorzie-

ningen steeds meer af. 

De plattelandskernen hebben - met een verhoudingsgewijs lage bevolkings-

dichtheid - een beperkt draagvlak voor het voorzieningenaanbod. Daarnaast 

zorgen bewoners zelf voor deze ontwikkeling door hun koop- en activiteiten-

patroon. Die groeit mee met de algemene ontwikkelingen als schaalvergro-

ting en mobiliteitsgroei. Daarmee komt de beweging op gang naar de grotere 

kernen. 

5. MEER BEZOEKERS NAAR DE STAD 
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5.1.3 Wat is er al, wat doen we al?

a. Binnenstadvisie

In 2014  is de Binnenstadvisie vastgesteld. In deze visie is de gewenste func-

tioneel-ruimtelijke structuur aangegeven. Centraal daarin staat de verande-

ring naar een compacte, aantrekkelijke en vitale binnenstad met een sterkere 

regiofunctie.  

b. Samenvatting binnenstadsvisie

Het is de ambitie van de gemeente om de positie van de historische binnen-

stad van Franeker als koopcentrum van de regio te versterken.  Daarbij  

streven we naar een compacte, aantrekkelijke en vitale binnenstad. 

Door de verschraling van het winkelaanbod in de omliggende dorpen, krijgt 

Franeker de kans zich nog meer als regionaal centrum te positioneren. 

c. Huidige ontwikkelingen

• Twee supermarkten zijn verhuisd van de binnenstad naar de rand van de 

stad. Dit kan zowel een kans bieden, als ook een bedreiging vormen.  

De supermarkten trekken meer bezoekers en dus ligt er een mogelijkheid 

meer mensen naar de binnenstad te trekken. Daarentegen zijn er minder 

supermarkten in de binnenstad en is daar dus minder dagelijks bezoek. 

• Consumentengedrag verandert door:

 - economische omstandigheden,

 - demografische ontwikkelingen,

 - internet.

Hierdoor ontstaat er een nieuwe winkelmarkt met veranderde consumenten-

behoeften. 

Grote winkelgebieden met voldoende kritische massa zijn in de toekomst nog 

kansrijk. Alleen een centrum met voldoende keuze en een recreatief winkel-

aanbod blijft aantrekkelijk voor de consument. 

Daarnaast kan Franeker zich met sfeer en beleving positief onderscheiden 

ten opzichte van andere centra en internet.

Franeker beperkte recreatieve winkelfunctie

Franeker heeft als winkelstad duidelijk een verzorgingsfunctie voor de om-

liggende dorpen in de regio. De recreatieve winkelfunctie is echter beperkt. 

Mensen vinden deze vooral in  Sneek en Leeuwarden. 

Vanaf 2007 neemt het winkelaanbod af en wordt het probleem van de leeg-

stand groter.Er is ons alles aan gelegen om verloedering te voorkomen.

5. MEER BEZOEKERS NAAR DE STAD 

Franeker heeft een goede uitgangspositie 

Desondanks heeft de binnenstad van Franeker nog altijd een goede uitgangs-

positie. Door de regionale- en toeristische verzorgingsfunctie is het aanbod 

van winkels, cultuur en horeca relatief groot. De historische uitstaling, de goe-

de bereikbaarheid en de sterke clustering van voorzieningen bieden voldoen-

de aanknooppunten voor de toekomst.

5.1.4  Wat gaan we doen?

Op  initiatief van Handel & Nijverheid komen ondernemers op regelmatige ba-

sis samen, om na te denken hoe ze de stad kunnen promoten en meer winke-

lend publiek kunnen trekken.

a. Aanstellen binnenstadsmanager

Er ligt een voorstel bij Handel & Nijverheid om eerst de branding van Franeker 

op te pakken, dan een marketingplan te maken om dit vervolgens uit te voe-

ren. 

De ondernemers zetten zich hier graag voor in, maar missen een aanspreek-

punt dat de grote lijnen uitzet, onderzoek kan verrichten, de regie kan voeren, 

taken kan delegeren, het overzicht kan bewaken en partijen en ondernemers 

van de stad samen kan brengen.  

Door, zoals omschreven in de Binnenstadsvisie, een binnenstadsmanager 

aan te trekken kan hier uitkomst worden geboden. 

In de binnenstadsvisie staat: 

‘Bij de uitvoering van de binnenstadvisie is het gewenst om marktpartijen 

actief te betrekken en stap voor stap tot uitvoering te komen. Gelet op de 

impasse bij (veel) marktpartijen en de maatschappelijke urgentie vraagt de 

uitwerking en uitvoering van de visie om een strategische inhoudelijke en pro-

cesmatige ‘coaching’ en samenwerkingsvorm. 

Partijen zoals gemeente, eigenaren, ondernemers kunnen samen werken aan 

concrete, snel uitvoerbare projecten op het gebied van marketing, promotie, 

acquisitie, uitstraling, etc. De synergie en wisselwerking met het watersport-

toerisme is hierbij ook een belangrijk aandachtspunt. 

Cruciaal is te focussen op concrete projecten in een praktische vorm van sa-

menwerken. Het beschikbaar stellen van voldoende capaciteit en het helder 

afbakenen van taken en bevoegdheden zijn van groot belang om tot concrete 

initiatieven en uitvoering te komen.  

5. MEER BEZOEKERS NAAR DE STAD 
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Om deze samenwerking te stimuleren en te organiseren kan een binnenstads-

manager benoemd worden. 

De binnenstadsmanager moet als aanjager fungeren en alle initiatieven op 

elkaar afstemmen en versterken.’

Deze binnenstadmanager kan op parttime-basis worden ingezet voor de duur 

van twee jaar. 

b. Toetsen effect verplaatsing supermarkt

Ondernemers van de binnenstad hebben het gevoel dat er minder aanloop in 

de stad is door de verplaatsing van de supermarkten. Maar is dit ook zo?

En hoeveel van de supermarktbezoekers aan de Leeuwarderweg nemen de 

moeite om voor of na het doen van boodschappen ook een bezoek te brengen 

aan de binnenstad.  

Onderzoek kan antwoord geven op deze vragen. Ondernemers krijgen daar-

mee de kans hier op in te spelen. 

5. MEER BEZOEKERS NAAR DE STAD 

5.2  TOERISTEN

5.2.1 Doelgroep

De toeristen die we naar Franeker willen trekken zijn bezoekers uit de provin-

cie, Nederland of het buitenland.

5.2.2  Algemeen

Toerisme is een beleidsthema waar de gemeente met weinig middelen al een 

economische effect kan bewerkstelligen. Het maatschappelijk nut van toeris-

me is overduidelijk.  

Een ruim aanbod aan horeca en voorzieningen is ook positief voor de be-

woners van Franeker en omgeving. Dit verbetert het positieve imago van de 

gemeente.

Gunstige effecten zijn er voor aan toerisme gerelateerde bedrijvigheid. 

En bovendien, ook de spin off op bewoners en niet-toeristische ondernemers 

is groot:

• meer toeristisch bezoek en meer bestedingen resulteren uiteindelijk in een 

toename van de werkgelegenheid in de sector zelf, maar ook daarbuiten;

• veel van het toeristisch-recreatieve aanbod is ook interessant voor bewo-

ners van Franeker en omgeving: versterken van de toeristische aantrek-

kingskracht van Franeker is dus ook aantrekkelijk voor de eigen inwoners. 

Dit geldt ook voor investeringen die worden gedaan in de havens, fietspa-

den, mooie natuur, bewegwijzering en een aantrekkelijk centrum;

• toerisme is goed voor het draagvlak van voorzieningen. Winkels, restau-

rants, verhuurders van onder anderen fietsen, boten en auto’s, en organi-

saties voor cultuur, amusement en evenementen zijn belangrijk onderdeel 

van het toeristisch product Franeker. Ook eigen inwoners hebben hier 

profijt van: immers zonder de extra bestedingen van de toerist verschraalt 

het draagvlak voor winkels, horeca et cetera.

5. MEER BEZOEKERS NAAR DE STAD 
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5.2.3  Wat is er al, wat doen we al?

a. Rapport Rekenkamercommissie 

De Rekenkamercommissie deed een onderzoek naar het toeristisch beleid in 

onze gemeente en adviseerde een notitie Toerisme op te stellen. Het college 

nam dit advies over. 

b. Programma Waddenpoort

Via programma-management wordt dit programma de komende jaren uitge-

voerd. Het primaire doel is meer bestedingen aan wal te krijgen. 

De accountmanager bedrijven is projectleider voor de bebording, marketing 

en promotie van dit programma.

c. Ster van de Elfsteden  

Stichting Ster van de Elfsteden is verantwoordelijk voor de stadspromotie. De 

stichting faciliteert evenementen die zowel eigen inwoners als dagbezoekers 

kunnen trekken, en die bijdragen aan de nodige reuring voor verblijfstoeristen. 

Daarnaast zorgen zij voor het toeristisch promotiemateriaal van de stad zoals 

de stadsgids, de stadsplattegrond en de CityApp. 

5.2.4  Wat gaan we doen?

Bovengenoemde inspanningen moeten worden verhoogd om de ambitie -een 

impuls voor recreatie en toerisme- te bereiken. Daartoe dienen de volgende 

plannen:

a. Toeristisch beleid maken 

De gemeente Franekeradeel heeft nog geen nota Toeristisch beleid, dat ont-

wikkelingen kan stimuleren, sturen en kanaliseren. In de quick scan signaleer-

de de Rekenkamercommissie dat en stelde voor zo’n nota op te stellen. Het 

college nam dat advies over en pakt dit jaar de handschoen op. 

b. Marketing- en promotieplan Waddenpoort 

Een projectgroep stelt een marketing- en promotieplan op en voert dit uit. Het 

plan heeft als doel meer toeristen met de boot naar Franeker te trekken en 

daardoor meer bestedingen aan wal te realiseren.

5. MEER BEZOEKERS NAAR DE STAD 

c.  Bebording vanaf het water en aanlegplekken grachten Waddenpoort

Binnen het project Waddenpoort moet het deelproject ‘bebording’, waterre-

creanten de weg wijzen naar de binnenstad,de jachthavens en de vaarroutes 

zoals bijvoorbeeld de Noordelijke Elfstedenvaarroute. Voor de boten die de 

grachtengordel in kunnen varen, komen er aanlegplekken. Zo kunnen toeris-

ten in het centrum van de binnenstad aanleggen en uitstappen.

Een projectgroep is belast met de uitvoering en begint binnenkort met haar 

werkzaamheden. 

d.  Inspelen op de toenemende stroom van toeristen van rivercruises 

In het kader van Franeker Waddenpoort wordt op aangeven van de provincie 

nauw samengewerkt met de Waddenpoorten en Waddenparels Harlingen, 

Leeuwarden en Dokkum. Samen wordt gekeken waar kansen liggen en waar 

we elkaar kunnen versterken. Zo timmert Harlingen aardig aan de weg als ha-

ven waar ze grote cruiseschepen kunnen ontvangen en ook Leeuwarden

speelt op deze trend in. In overleg met Harlingen en Leeuwarden wordt geke-

ken welke rol Franeker hier in kan spelen en hoe we deze specifieke doelgroep 

ook de stad Franeker en omgeving kunnen laten bezoeken.

e. Samenwerking met Uytland 

Uytland is een vereniging van toeristische/recreatieve bedrijven in Noordwest 

Fryslân. Met behulp van een nieuw communicatieplan wil zij (nieuwe) bezoe-

kers verleiden om naar Noordwest Fryslân te komen en zo de economie van 

de regio versterken.

De organisatie ziet wadden, terpen en dijken als belangrijke landschappelijke 

elementen met een toeristische waarde.

Uytland wil zich als regioplatform opwerken in de structuur van de nieuwe 

regio-marketing organisatie van de provincie. 

Stichting Ster van de Elfsteden en VVV Harlingen participeren in de organisa-

tie en ook de gemeente stimuleert deze ontwikkeling.

f. Provinciale ontwikkelingen en streekagenda

De provincie zet een brede marketingorganisatie op. Elke regio in Friesland 

krijgt daarin een regioplatform. Voor de regio Noord-West Friesland wordt een 

‘ondernemersspin’ aangesteld die vorm kan geven aan het regioplatform. De 

gemeente ondersteunt dit initiatief met een financiële bijdrage.

Ook in de streekagenda wordt aandacht geschonken aan toerisme en worden 

gezamenlijke plannen ingediend die het toerisme in deze regio bevorderen. 

5. MEER BEZOEKERS NAAR DE STAD 
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g. Wifi bij aanlegplekken  

Al wordt wifi meer en meer als een basisvoorziening beschouwd, op dit mo-

ment kun je je er als jachthaven nog positief mee onderscheiden. De provincie 

heeft een subsidieregeling voor de aanleg in watersportkernen. In Franeker 

liggen de ontwikkelingen echter stil. Ondertussen bieden steeds meer provi-

ders hun klanten eigen ‘spots’ aan. Die ontwikkeling afwachten zou ook een 

keuze kunnen zijn, maar onduidelijk is of en wanneer dit volledig ‘dekkend’ 

wordt. De kosten voor 3 jaar wifi zijn betrekkelijk laag, en de uitvoering kan al 

voor het komende toeristenseizoen gereed zijn: een ‘quick win’. Het voorstel is 

daarom voor rekening van de gemeente de aanleg van wifi te regelen bij de 

nieuwe aanlegplekken en voor 3 jaar te betalen.

h. Realiseren van camperplaatsen

Het aantal mensen dat met campers op vakantie gaat is de afgelopen jaren 

sterk gegroeid en zal de komende jaren naar verwachting verder toenemen. 

Weliswaar heeft Franeker twee campings in of nabij de binnenstad, maar er 

is een grote groep camperaars die niet op een camping wil verblijven. Om ook 

hen aan Franeker te binden, onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om 

camperplaatsen te ontwikkelen nabij de oude binnenstad.

i. Planetarium als Werelderfgoed 

Nederland beschikt over 10 Werelderfgoedsites, waaronder de Waddenzee, 

de grachtengordel van Amsterdam, het Woudagemaal en het molencomplex 

Kinderdijk. 

Naast deze definitieve lijst heeft de Nederlandse overheid een voorlopige 

lijst opgesteld van kandidaat-sites, die tussen 2012 en 2024 zullen worden 

voorgedragen bij de UNESCO. Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium is in 

deze korte lijst opgenomen en streeft naar een nominatie in 2018. De ge-

meente steunt de nominatie actief. Ze verstrekte daarvoor al een bijdrage 

van € 200.000. Het planetarium is een van de belangrijkste toeristische troe-

ven waarover Franeker beschikt – zeker wanneer dit op de Unesco-lijst prijkt. 

Vraag is hoe deze troef het best kan worden uitgespeeld ter profijt van het 

museum én de gemeenschap.

5. MEER BEZOEKERS NAAR DE STAD 

j. Culturele Hoofdstad 2018

Met CH2018 wordt niet alleen Leeuwarden, maar heel Fryslân op de kaart ge-

zet. Bezoekers uit zowel Nederland als het buitenland zullen kennismaken met 

onze cultuur en onze mienskip. 

Verschillende CH2018-projecten hebben een link met Franekeradeel, zoals 

• Royal Frisian (iconen van Fryslân waaronder het Planetarium), is een open 

programma dat behalve de projecten uit het bidbook talloze andere eve-

nementen steunt en verder ontwikkelt. 

• Lost in the Greenhouse - de kassen van het grootste glastuinbouwbedrijf in 

Friesland (Hartman Sexbierum) zullen dienst doen als theater. In het stuk is 

te zien hoe Poolse gastarbeiders hier wonen en werken. Toneelgroep Orka-

ter schrijft het toneelstuk in samenwerking met een Poolse theatergroep.

• Eleven Fountains - Alle elf Friese steden krijgen een unieke fontein die door 

een aansprekende internationale kunstenaar is ontworpen.

 

Leeuwarden streeft er naar om in samenwerking met de ‘mienskip’ deze pro-

jecten vorm en inhoud te geven. Dit biedt bedrijven en organisaties de mo-

gelijkheid op verschillende en onderscheidende manieren hun steentje aan 

CH2018 bij te dragen.   

Daarnaast heeft Franekeradeel de bezoekers van CH2018 veel te bieden op 

het vlak van kunst en cultuur. Daarvan profiteren niet alleen onze cultuurin-

stellingen, maar ook de horeca en recreatiebedrijven. 

Waar mogelijk zal de gemeente initiatieven ondersteunen.

5.3 BEZOEKERS VAN ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN 

5.3.1 Doelgroep

Bezoekers van evenementen en activiteiten in de stad vormen de doelgroep 

voor de stadspromotie. Het betreft bewoners van Franeker en ook mensen uit 

de regio en provincie. 

5.3.2  Algemeen

Stadspromotie is de strategische promotie van een stad. Beeldbepalende ac-

tiviteiten die daar plaatsvinden, worden dan als voorbeeldfunctie gepromoot. 

Stadspromotie wordt gebruikt om het imago te veranderen of te versterken. 

Stadspromotie kan zowel toerisme als migratie van mensen en bedrijven be-

vorderen. Toeristische recreatieve activiteiten en evenementen zorgen voor 

reuring in de stad. 
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5.3.3  Wat is er al, wat doen we al?

Door Stichting Ster van de Elfsteden worden jaarlijks tal van evenementen 

gefaciliteerd. In 2013 is het Ondernemersfonds geëvalueerd. Uit de evaluatie 

blijkt dat iedereen tevreden is over de werking van het ondernemersfonds. Als 

gemeente willen we dan met het fonds doorgaan en het ambitieniveau hand-

haven.

5.3.4  Wat gaan we doen?

Borging stadspromotie, onderzoek inningssysteem

Het college gaat in 2015 samen met de Stichting Ster van de Elfsteden wer-

ken aan een inningssysteem voor 2016 en verder. 

5. MEER BEZOEKERS NAAR DE STAD 

In dit hoofdstuk werken we in een aantal paragrafen uit hoe we de binnenstad aan-

trekkelijker willen maken. 

6.1  ALGEMEEN 

Zoals eerder genoemd blijft de detailhandel een belangrijke sector, maar 

alleen winkelgebieden met voldoende kritische massa zijn in de toekomst nog 

kansrijk. De consument wil centra met voldoende keuze aan recreatief winkel-

aanbod, en vooral ook sfeer en beleving. Dat laatste onderscheidt een winkel-

gebied van internet en andere steden. 

6.2  WAT IS ER AL, WAT DOEN WE AL?

Voor de toekomst geeft de Binnenstadvisie uit 2014 handvatten. Er is een

gewenste functioneel-ruimtelijke structuur aangegeven. Er is aangegeven 

dat de beleving in de stad cruciaal is en dat leegstand zo veel mogelijk moet 

worden tegengegaan. 

6.3  WAT GAAN WE DOEN 

a.  Infrastructurele aanpassingen 

Functioneel-ruimtelijke structuur

De volgende aanbevelingen komen uit het rapport: 

• door de publieksgerichte voorzieningen (waaronder detailhandel) te con-

centreren in de binnenstad creëer je een compacter winkelkerngebied 

(Voorstraat Oost, noordkant Voorstraat West, Raadhuisplein, Dijkstraat 

West)

• door in het gemengd winkelgebied (Ockingahiem, Noord, Zilverstraat, Dijk-

straat Oost, Sjaardemastraat) functieverbreding toe te staan, verruim je de 

gebruiksmogelijkheden van de panden (woon-, kantoor- en recreatiefunc-

tie)

• door voor de binnenstad een flexibel bestemmingsplan te maken, kun je 

ontwikkelingen, die de binnenstad versterken, gemakkelijker (ruimtelijk) 

faciliteren – denk aan het vergroten van de terrasfunctie van de Breede-

plaats, om de verbinding met de Dijkstraat te versterken of aan het initia-

tief om de Dijkstraat Oost als ‘foodcorner’ in te richten. 

6. DE BINNENSTAD AANTREKKELIJK MAKEN
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Met deze maatregelen vergroot je de kans op een aantrekkelijke en vitale  

binnenstad, die daardoor des te beter zijn regiofunctie kan vervullen. 

Wanneer er aanvragen zijn voor andere bestemmingen dan detailhandel, 

verlenen we hier nu al medewerking aan. Dit komt overeen met de aan- 

bevelingen uit Binnenstadvisie.

Uitnodigende looproutes

De Binnenstadvisie signaleert dat de twee supermarkten aan de rand van de 

binnenstad (met daarbij goede parkeerfaciliteiten) consumenten uit de regio 

kunnen aantrekken.

Tegelijk hebben ze het aantal bezoekers van de binnenstad doen afnemen. 

De kunst is de supermarktklanten tot een binnenstadbezoekje te verleiden. 

Met wekelijks 10.000 bezoekers per supermarkt (landelijk gemiddelde) levert 

elke 10% extra combinatiebezoek substantiële bezoekersaantallen op voor de 

binnenstad. Om de ‘rode loper’ uit te leggen is het voorstel:

• de looproute van het parkeerterrein van de supermarkten naar de bin-

nenstad publieksvriendelijker te maken (Leeuwarderend, Schoolsteeg, St. 

Martiniplantsoen, Martinisteeg)

•  in overleg met belanghebbenden ook andere aanlooproutes te bekijken op 

mogelijke verbeteringen (bijvoorbeeld Dijkstraat Oost, vanaf de Zuiderkade 

en de Godsacker)

b.  Meer beleving in de stad 

Er leven gelukkig nog veel méér plannen en initiatieven. Zo wordt er gedacht 

over een lichtplan voor de binnenstad, over het plaatsen van bankjes à la 

Zaailand op de Breedeplaats, over de beste plek voor de fontein die in het  

kader van Culturele Hoofdstad 2018 wordt geplaatst en over de capaciteit 

voor gratis parkeren rond het centrum. Al dit soort zaken kan bijdragen aan 

het behoud van een prettig en levendig stadscentrum. 

Wanneer er geld beschikbaar wordt gesteld, kan er met een werkgroep vorm 

worden gegeven aan meerdere aspecten die zorgen dat er meer beleving en 

sfeer in de stad komt. 

6. DE BINNENSTAD AANTREKKELIJK MAKEN

c. Tegengaan leegstand 

Vanwege de veranderde winkelmarkt ligt de komende jaren leegstand  

nadrukkelijk op de loer. De verwachting is dat er uiteindelijk minder fysieke 

winkels komen. De kunst is daar vanuit de Binnenstadvisie op in te spelen. 

In § 6.3.1 noemden we al enige maatregelen die de gemeente kan inzetten om 

de ontwikkeling van toenemende leegstand tegen te gaan. 

Er lopen op dit moment 2 trajecten die zich met de problematiek van leeg-

stand bezig houden, te weten de projectgroep Binnenstad en het project 

SpareSpace.

Onderzoek leegstand binnenstad Franeker

Ondernemers en de gemeente doen onderzoek naar de leegstand in de stad. 

Het Bedrijvencentrum Franeker stelt geld beschikbaar en de gemeente biedt 

een stageplek voor een student Retail Management. Eindproduct is een  

rapport met aanbevelingen om de leegstand tegen te gaan.

Project SpareSpace

Met het project SpareSpace biedt Franekeradeel tegenwicht aan leegstand 

in de stad. SpareSpace beweegt jonge ondernemingen de stap te nemen om 

vanuit een kantoorpand te gaan werken en het privédomein te verlaten. Ze 

biedt hen tijdelijke werkruimte in panden die anders langere tijd leeg staan. 

Het is de bedoeling dat het initiatief SpareSpace vanaf 2015 financiële steun 

van de Gemeente ontvangt. Die steun wordt in principe drie jaar lang voort-

gezet. Wel wordt ieder jaar opnieuw afgewogen of het initiatief nog voldoende 

meerwaarde biedt.

Binnenstadsmanager 

De (eerder genoemde) binnenstadsmanager wordt ook aanspreekpunt inzake 

toenemende leegstand en krijgt als taak acties te (helpen) bedenken en uit te 

voeren die het probleem tegengaan dan wel verkleinen.  

6. DE BINNENSTAD AANTREKKELIJK MAKEN 
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In dit hoofdstuk werken we in een aantal paragrafen uit hoe we het ondernemers-

klimaat willen verbeteren.

7.1  DOELGROEP 

We richten ons op ondernemers in de Gemeente Franekeradeel. Het betreft 

ondernemers die hier al gevestigd zijn, starters, maar ook ondernemers van 

buiten de gemeente die zich hier willen vestigen. 

7.2  ALGEMEEN

Een goed ondernemersklimaat zorgt er voor dat bedrijven het aantrekkelijk 

vinden om zich in de gemeente te vestigen dan wel hier te blijven.  

Franekeradeel heeft baat bij bedrijven en instellingen die zich in stad en dor-

pen vestigen. Bedrijvigheid brengt leven in de gemeenschap. De gemeente 

werkt daarom graag samen met bedrijven en instellingen aan een sterke en 

gezonde economie. De gemeente spant zich in om een vestigingsklimaat te 

scheppen dat uitnodigend is voor nieuwe bedrijven en als een warme deken 

voelt voor bedrijven die hier hun plaats al vonden. De gemeente zoekt het 

overleg met de verschillende belangenorganisaties van bedrijven en instellin-

gen om zich actief op de hoogte te stellen van wat er aan ideeën, wensen en 

verzoeken leeft. Ook met de Kamer van Koophandel is overleg om op de hoog-

te te blijven van de laatste ontwikkelingen. Voor overleg en denkkracht kun-

nen bedrijven (en instellingen) een beroep doen op de hulp van de account-

medewerker bedrijven.

Franekeradeel scoort op dit moment slecht op de MKB-meter. Wij staan op 

plaats 25 als het gaat om de MKB-vriendelijkste gemeente van Friesland. We 

willen graag stijgen naar plek 13 in 2017. 

7.3  WAT IS ER AL, WAT DOEN WE AL? 

a.  Vestigingsvoorwaarden

Voor bedrijven zijn er weinig belemmeringen om zich in Franeker te vestigen. 

Franeker is zowel over weg, water als spoor goed bereikbaar.  

De stad ligt aan de A31 en wordt aan de zuidkant ontsloten door een nieuw 

aangelegde rondweg. 

Franeker ligt aan het van Harinxmakanaal en heeft een station aan de spoor-

lijn Leeuwarden-Harlingen. 

7. HET ONDERNEMERSKLIMAAT VERBETEREN

Ook digitaal heeft de stad haar zaken op orde. Op de meeste bedrijventerrei-

nen is glasvezel beschikbaar. 

Franeker heeft vier bedrijventerreinen die er goed verzorgd uitzien. Op bedrij-

venterrein Kie zijn nog percelen beschikbaar voor nieuw te vestigen bedrijven. 

b.  Bedrijfsbezoeken

Elk jaar bezoeken de burgemeester, wethouder Economische Zaken en ac-

countmanager een flink aantal bedrijven. Daarmee stellen zij zich op de hoog-

te van wat er bij ondernemers in de gemeente leeft.

c.  Overleg CC/H&N/LTO/ITOF/Kie-West/ondernemersverenigingen dorpen

Jaarlijks is er overleg van de gemeente met verschillende ondernemersorga-

nisaties in de stad. Ook is er overleg met de ondernemersvereniging Sexbie-

rum/Pietersbierum. Binnen de overige dorpen zijn ondernemers minder goed 

georganiseerd. De accountmanager bedrijven probeert daar te zoeken naar 

contactpersonen zodat de afstand van bedrijven naar de gemeente klein is. 

d.  Aanbestedingsbeleid

De gemeente heeft in haar aanbestedingsbeleid extra aandacht voor lokale- 

en regionale ondernemingen. Ze nodigt hen nadrukkelijk uit offerte

uit te brengen voor werkzaamheden van de gemeente.

Uitgangspunten hierbij zijn:

• duurzaam inkopen

• social return on investment

• lokaal ondernemerschap

e. Koplopersproject 

Dit project stimuleert duurzaam en maatschappelijk verantwoordelijk onder-

nemen. In 2013 is een koplopersproject uitgevoerd en de bedoeling is dat bij 

voldoende belangstelling in 2015 opnieuw een dergelijk project wordt gestart. 

Provinsje Fryslân stelt hiervoor subsidie beschikbaar en ondersteunt en sti-

muleert zowel zzp’ers als het MKB met duurzaam te gaan ondernemen. Voor 

2015 zijn twee deelprojecten gepland, namelijk één voor het MKB en één voor 

zzp’ers, retailers en kleine bedrijven. 

7. HET ONDERNEMERSKLIMAAT VERBETEREN 
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f. Ondernemersprogramma

Het ondernemersprogramma is gericht op het (startend) ondernemerschap. 

Met het ondernemersprogramma wil de gemeente (kleinschalig) ondernemer-

schap bevorderen door potentiële ondernemers te begeleiden en zo goed 

mogelijk voor te bereiden op de start van het bedrijf.  

Ook aan al gevestigde ondernemers wordt de mogelijkheid geboden (onder-

delen van) het traject te volgen. 

Na afloop van het traject heeft elke deelnemer een ondernemingsplan gereed 

en inzicht in de haalbaarheid ervan. Het programma voorziet ook in een na-

zorg-traject van 3 maanden, waarbij de deelnemers worden ondersteund in 

de daadwerkelijke start van de onderneming.

g. Overleg Kamer van Koophandel

De gemeente onderhoudt goede contacten met de Kamer van Koophandel en 

probeert ook op die wijze relevante ontwikkelingen onder de aandacht van de 

lokale ondernemers te brengen.

h. Glasvezel voor de stad Franeker

Er zijn vergevorderde gesprekken gaande met een marktpartij over de aan-

leg van glasvezel in Franeker. Als er glasvezel wordt aangelegd, betekent dit 

dat Franeker een voorsprongpositie krijgt op andere Friese steden en kernen. 

De stad beschikt dan over snel internet waar ook veel bedrijven van kunnen 

profiteren.  

7. HET ONDERNEMERSKLIMAAT VERBETEREN 

7.4  WAT GAAN WE DOEN?

Voor de plaatsbepaling op de MKB-meter zijn de mate én kwaliteit van dienst-

verlening een belangrijke indicator. De gemeente is op dit gebied al diverse 

activiteiten gestart en er zijn plannen die nog verder worden uitgewerkt. 

Interne activiteiten om de dienstverlening te verbeteren:

In 2014 is een eerste aanvalsplan opgesteld om de dienstverlening te verbete-

ren. Het plan richt zich onder meer op:

• verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving

• programma klantgericht werken

• klantenbeheersysteem

•  interne procedure interactie gemeente-belangenorganisatie.

Het plan om de dienstverlening te verbeteren wordt halfjaarlijks geëvalueerd 

en bijgesteld.

Externe activiteiten 

Naast de interne activiteiten om de dienstverlening te verbeteren is het van 

belang dat de gemeente zich ook meer naar buiten profileert. Een aantal 

ideeën waarin meer aandacht voor de ondernemer centraal staat wordt de 

komende tijd opgepakt.

a.  Acquisitieplan 

Acquisitie is een uitwerking van het marketingplan. In hoofdstuk 4 is de strate-

gie benoemd om uiteindelijk tot acquisitie over te kunnen gaan.  

De eerste stap is te komen tot een brand van Franeker. Bij de tweede stap 

gaan we deze brand gebruiken als vertrekpunt voor verschillende marketing-

plannen. Deze hebben als doel meer bezoekers en meer bedrijven te werven 

(acquisitie) voor de stad (binnenstad en bedrijventerreinen) en de gemeente in 

het algemeen. 

 

De accountmanager bedrijven kan samen met de binnenstadsmanager 

de regie voeren voor verschillende partijen en de plannen met elkaar laten 

stroomlijnen. Eveneens kan hij/zij ambassadeurs aanwijzen, (bijvoorbeeld oud 

ondernemers,) die Franeker binnen een bepaalde sector naar voren kunnen 

brengen. 

7. HET ONDERNEMERSKLIMAAT VERBETEREN 
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b. Welkomstpakket nieuwe ondernemers

Nieuwe ondernemers moeten het gevoel krijgen dat zij in onze gemeente wel-

kom zijn en dat de lijnen naar de gemeente kort zijn.  

c.  Lief en leed 

De gemeente en ondernemers hebben elkaar nodig. Om de betrokkenheid 

van de gemeente bij ondernemingen en ondernemers te tonen is een be-

scheiden relatiebudget beschikbaar voor jubilea of nieuwe bedrijven. 

Een bloemetje bij een opening/jubilea of een gebeurtenis waarbij een onder-

neming zich in positieve zin onderscheid, kan heel veel goeds doen.

d.  Nieuwsbrief ondernemers

De gemeente wil de ondernemers via een digitale nieuwsbrief (tenminste) 

vier maal per jaar voorzien van actuele informatie. Het gaat hierbij om eco-

nomisch nieuws en ontwikkelingen binnen de gemeente. Voorbeelden van 

onderwerpen zijn nieuws over wetgeving, plannen, subsidies, cursussen en 

innovatie. 

De nieuwsbrief kan er ook voor zorgen dat ondernemers elkaar leren kennen 

of zich binnen de gemeente kunnen voorstellen.

e.  Site; ondernemersloket

De gemeente biedt via haar website uitgebreid informatie over tal van onder-

werpen. Voor ondernemers is het nu niet altijd eenvoudig de voor hen relevan-

te informatie op de site terug te vinden. 

Om ondernemers beter ten dienste te zijn onderzoekt de gemeente of ze haar 

digitaal ondernemersloket bedrijfsvriendelijker kan maken. 

f.  Netwerkbijeenkomsten

Met netwerkbijeenkomsten over aansprekende thema’s hoopt de gemeente 

ondernemers meer en beter te informeren over de voor hun relevante zaken. 

De gemeente gaat onderzoeken of hier ook behoefte aan is en – zo ja – op 

welke wijze hier dan het best invulling aan kan worden gegeven. 

7. HET ONDERNEMERSKLIMAAT VERBETEREN 

Economische zaken kent een groot palet aan sectoren. We kiezen in dit economisch 

actieplan voor een aantal speerpunten, omdat we daar een aantal quick wins willen 

realiseren.  

Dit wil niet zeggen dat we geen aandacht zullen hebben voor andere economische 

ontwikkelingen. Uitgangspunt is: daar waar zich reële kansen voordoen, onderneemt 

de gemeente actie. In het kort vermelden we hieronder een aantal sectoren en ontwik-

kelingen die er gaande zijn en waar de gemeente zich bij betrokken weet. 

8.1  ONDERWIJS 

Vanuit de Streekagenda houdt de gemeente zich bezig met het thema O3. 

In samenwerking willen overheid, onderwijs en ondernemers (O3) het beroeps-

onderwijs in de regio innoveren en opleidingen ontwikkelen en invoeren die 

aansluiten op de vraag en behoefte van het regionale bedrijfsleven. 

Door demografische ontwikkelingen (vergrijzing) ontstaat de komende jaren 

een pensioengolf en een grote behoefte aan vervangend personeel. 

8.2  ZORG

Vanwege de ingezette stelselwijziging door het rijk en de demografische ont-

wikkeling (vergrijzing/ontgroening) verandert er de komende jaren veel binnen 

het huidige Friese zorglandschap.  

De provincie Fryslân benoemt de zorgeconomie als speerpunt in haar eco-

nomisch beleid.  Zij voorziet in deze sector uitdagingen die kansen bieden en 

economische impulsen.  

Zo is zorgeconomie en zorginnovatie zeer belangrijk voor het Friese MKB.  Om 

voor de inwoners van Fryslân een betaalbare en adequate gezondheidszorg 

te realiseren, zijn innovatieve oplossingen noodzakelijk. Deze moeten in  

samenwerking gezocht worden door het MKB, kennisinstellingen, het veld, de 

gemeenten, de zorgverzekeraars en de zorgsector. 

Deze innovatieve oplossingen kunnen ook een stimulans voor de werkgele-

genheid bieden. In Franeker is van oudsher (met name door de PZ) de zorg 

goed vertegenwoordigd. De gemeente houdt de vinger aan de pols en zal ac-

tie ondernemen als zich in deze ontwikkelingen kansen voordoen door - waar 

mogelijk -  partijen te faciliteren. 

8. MEER ECONOMISCHE SECTOREN
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8.3  AGRARISCHE EN TUINBOUW SECTOR

De agrarische sector is in de gemeente sterk vertegenwoordigd. Het beleid 

voor deze sector wordt vooral op Rijks- en Europees niveau bepaald. Met ge-

meenten hebben boeren minder te maken. 

De gemeente heeft wel zeggenschap op planologisch gebied. Daarvoor zijn 

de uitgangspunten vastgelegd in het Bestemmingsplan Buitengebied. 

Daarin zijn ook andere waarden/belangen opgenomen. 

In ons jaarlijks overleg met LTO-Noord-West Friesland, komen concrete zaken 

aan bod die voor de boeren in onze gemeente van belang zijn. Acties die daar 

uit voortkomen worden uitgevoerd. 

De plannen om de tuinbouwsector in onze gemeente te faciliteren, zijn door 

de slechte economische omstandigheden helaas (nog) niet tot uitvoering 

gebracht. Zittende tuinders hebben hun uitbreidingsplannen slechts mondjes-

maat kunnen realiseren. Op dit moment wordt vooral een ‘pas op de plaats’ 

gemaakt. 

Daar waar mogelijk zullen de deelnemende partijen in het project Wad-

denglas (Gemeente, Provincie en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) 

de tuinders ondersteunen. 

8.4  INDUSTRIE

De provincie heeft een subsidieregeling om bedrijventerreinen te herstructu-

reren. Daarvoor zijn alle bedrijventerreinen van Fryslân in kaart gebracht. Met 

deze gegevens is een prioriteitenlijst samengesteld. De industrieterreinen van 

Franeker staan hierop niet hoog. Dat betekent dat er geen urgentie is voor 

herstructurering. 

Onze bedrijventerreinen Zuid, West en Kie zien er prima uit. Op industrieterrein 

Oost kan nog een slag worden gemaakt door in te zetten op kwaliteitsverbe-

tering door revitalisering.

Behalve op industrieterrein Kie, zijn er geen kavels voor bedrijven te koop. 

Kie II is aangewezen als mogelijk industrieterrein voor de toekomst. Gelet op 

de economische ontwikkelingen is niet te verwachten dat het gebied binnen 

korte tijd wordt bestemd als industrieterrein. 

8.  ANDERE ECONOMISCHE SECTOREN  8. ANDERE ECONOMISCHE SECTOREN 

Wel ontvangen we regelmatig aanvragen van partijen om parken met zonne-

panelen aan te leggen. De gemeente juicht deze ontwikkeling toe. Het is aan 

de markt of deze plannen daadwerkelijk worden gerealiseerd. 

Een aantal ondernemers zette zich in om voor hun industrieterrein het KVO-B 

keurmerk te krijgen. Daarbij ondernamen zij verschillende pogingen om ook 

andere ondernemers op het industrieterreinen te mobiliseren. 

Wanneer er voldoende draagvlak is wil de gemeente dit initiatief graag onder-

steunen.
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Voor een deel van de in dit plan genoemde activiteiten/maatregelen zijn al financiële 

middelen beschikbaar. 

Voor de onderstaande maatregelen/activiteiten zijn nog geen gelden beschikbaar:

1. Meer bezoekers naar de stad trekken

- investering binnenstadsmanager € 60.000

- aanleggen camperplaatsen € 15.000

2. De binnenstad aantrekkelijk maken

- uitnodigende looproutes, sfeer en beleving € PM*

- investering projecten leegstand € 10.000

TOTALE INVESTERINGSOPGAVE € 85.000

3. De overige (kleinere)  kosten van dit plan , met name gericht op het verbeteren 

van het ondernemersklimaat, worden bekostigd uit de begrotingspost acqui-

sitie bedrijfsvestigingen (6.310.030). Jaarlijks is hiervoor € 12.500 beschikbaar.

Voor de genoemde activiteiten is op jaarbasis minimaal € 20.000,-- nodig. 

Voorgesteld wordt om deze post met ingang van 2015 structureel te verhogen 

met een bedrag van € 7.500. 

Dekking

In de reserve van het S&D fonds is nog een bedrag beschikbaar van € 144.127,51 voor 

revitalisering van industrieterreinen. Deze reserve is bedoeld om bedrijventerreinen 

vitaal te houden en hiervoor kleine en grotere zaken aan te pakken. Op dit moment zijn 

hiervoor geen concrete uitgaven gepland. Het voorstel is een bedrag van € 85.000 uit 

deze reserve aan te wenden voor deze concrete plannen. De investering in de binnen-

stad ligt in het verlengde van deze de doelstelling van deze reserve.

 

De ophoging van de post acquisitie bedrijfsvestigingen met € 7.500,- kan ten laste van 

de post structureel onvoorzien worden gebracht.

  

* PM: De maatregelen en de kosten van het maken van uitnodigende  looproutes te 

maken en de sfeer en beleving van de stad te verhogen zijn op dit moment nog niet in 

beeld gebracht. De verwachting is dat hiervoor minimaal een bedrag van € 200.000 

nodig zijn. Zodra deze maatregelen en kosten bekend zijn, wordt hiervoor een afzon-

derlijk kredietvoorstel aan de raad gedaan. 

9. FINANCIËN 10. ROLLEN EN PLANNING

10.1 ROLLEN

Veel van de activiteiten die in dit actieplan benoemd zijn, betreffen reguliere werk-

zaamheden en komen structureel aan bod. Dit betreft met name de werkzaamheden 

en verantwoordelijkheid van de accountmanager bedrijven van de Gemeente Frane-

keradeel. 

De aan te stellen binnenstadsmanager kan bij veel van de acties die in het econo-

misch actieplan genoemd zijn zowel ondersteuning bieden als ook de verdieping 

zoeken. 

Samen met de accountmanager bedrijven kan de binnenstadsmanager aan de uit-

voer werken.  

De functieomschrijving van de binnenstadsmanager zal samen met de belangenbe-

hartigers van ondernemers: Handel & Nijverheid, Stichting Ster van de Elfsteden en de 

Commerciële Club worden opgesteld. Ook in overleg wordt invulling gegeven aan het 

takenpakket van deze manager. 

 

De in dit plan voorgestelde acties krijgen gestalte in een dynamisch proces en kunnen 

waar nodig (voortdurend) worden bijgesteld. Om de verschillende acties te laten sla-

gen is het voorwaarde dat er voldoende interactie met de ondernemers is en dat er bij 

hen ook voldoende draagvlak is.  

Het uitgangspunt is ondernemers (en dan met name de georganiseerde belangen-

behartigers zoals Handel & Nijverheid, Stichting Ster van de Elfsteden en de Commer-

ciële Club) intensief bij het actieplan en de uitvoering te betrekken. 

Alleen door er gezamenlijk de schouders onder te zetten, kunnen dit plan en de voor-

gestelde acties een succes worden.
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10.2 PLANNING

Voor activiteiten die een financiële investering vragen, geldt de volgende planning:

Uitvoer branding

Oktober, november en december 2015 In overleg met diverse partijen

Werkzaamheden binnenstadsmanager

Juli, Augustus 2015 Opstellen functieomschrijving in overleg   
met Handel & Nijverheid, Ster van de Elf-
steden en Commerciële Club

September, Oktober, November Procedure aanstellen binnenstadsma-
nager in overleg met Handel & Nijverheid 
Ster van de Elfsteden en Commerciële 
Club

2016 en 2017 Uitvoer taken door de binnenstadsma-
nager waaronder het opstellen van een  
marketingplan

Marketing en Promotieplan Waddenpoort

Tot december 2015 Opstellen marketing en promotieplan

2016 - 2017 Uitvoer acties marketing- & promotieplan

Bebording en aanlegplaatsen Waddenpoort

Najaar 2015 Opstellen projectplan en samenstellen   
werkgroep

Januari, februari, maart 2016 Bijeenkomsten met de werkgroep

April, mei 2016 Uitvoer bebording

Wifi aanlegplekken

Mei, juni 2015 Afhankelijk werkzaamheden provincie

Realiseren camperplaatsen

Oktober, november, december 2015 Overleg diverse partijen

Februari, maart, april 2016 Aanleg plaatsen

Borging inningssysteem stadspromotie

April t/m oktober 2015 Overleg Ster van de Elfsteden, Handel 
& Nijverheid en ondernemers Franeker

10.  ROLLEN EN PLANNING

Uitvoer aanbevelingen uit de binnenstad-
visie

November 2015 Start bijeenkomsten, formateren werk-
groep

2016 - 2017 Uitvoer diverse werkzaamheden

Koploper Kans

Mei t/m december 2015 Wordt uitgevoerd door externe partij

Onderzoek leegstand

Mei t/m december 2015 In samenwerking met projectgroep bin-
nenstad

Ondernemersprogramma

Januari t/m april 2016 Wordt uitgevoerd door externe partij

Aanleg glasvezel

December 2015 t/m maart 2016 Wordt uitgevoerd door externe partij

Nieuwsbrief ondernemers

Juni, september en december 2015 Verspreiding nieuwsbrief

4x per jaar in 2016 en 2017

Aanpassing site ondernemers

Juli en augustus 2016 Aanmaken portal en linken naar de site   
van de gemeente

Netwerkbijeenkomsten

Juni 2015 Pilot

10. ROLLEN EN PLANNING 



[ 38 ]

Bouwen & Binden - Economisch actieplan 2015 tot 2018 

[ 39 ]

Bouwen & Binden - Economisch actieplan 2015 tot 2018 Reg.nr: 15.200948Reg.nr: 15.200948

Economisch actieplan 2015 tot 2018, bouwen en binden

Franeker heeft een rijke historie. De resultaten van die jarenlange bedrijvigheid zijn in 

de stad van vandaag nog altijd zichtbaar. In deze tijd leveren ze ten opzichte van an-

dere regio’s echter niet automatisch meer een voorsprong op.  

Integendeel. 

De werkgelegenheid in de gemeente Franekeradeel ligt op dit moment achter bij het 

Friese gemiddelde. Het aantal werkzoekenden ligt relatief hoger. Daarnaast krijgt de 

regio te maken met demografische krimp.

Reden te over om dit economisch actieplan ter hand te nemen. Een plan dat de ko-

mende jaren richting geeft aan de inzet van de gemeente om de economie te stimule-

ren.

Het actieplan ademt de sfeer van samenwerken. Een sfeer van met elkaar de schou-

ders zetten onder werk dat gedaan moet worden. Om die reden zijn vooraf ook meer-

dere partijen geconsulteerd over het plan.

Hoe zetten we samen de schouders onder het werk?

We doen dat door te focussen op de stad Franeker. Die keuze voor een sterke kern, is 

in lijn met het advies voor anticipeerregio’s. We willen Franeker neerzetten als regio-

naal centrum.

De positieve kwaliteiten die Franeker bezit willen we via branding sterker uitdragen. 

Met branding willen we de stad sterker positioneren tegenover andere steden en  

regio’s. 

Met een helder profiel en een duidelijke positionering winnen de daaropvolgende 

marketingacties aan kracht. De verschillende partijen die zich inzetten om inwoners, 

dagbezoekers, verblijfstoeristen, bedrijven en winkelend publiek voor de stad te wer-

ven hebben er baat bij. We bouwen voort op het ‘merk’ Franeker. 

Door de stad te versterken, versterken we indirect ook onze regio.

Hoe kan de gemeente bijdragen aan die sterke kern en sterkere economie?

De slagkracht van de gemeente is niet oneindig. We maken daarom een gerichte  

keuze hoe we de middelen gaat inzetten die haar ter beschikking staan. 

De gemeente werkt tot 2018 er vooral aan om:

• meer bezoekers naar de stad te trekken

• de binnenstad aantrekkelijker te maken

• het ondernemersklimaat te verbeteren

 

SAMENVATTING

Dit actieplan beschrijft in een flink aantal concrete actiepunten hoe we dit gaan doen. 

Van meer aandacht voor lokale en regionale ondernemingen bij het aanbestedings-

beleid van de gemeente tot het benoemen van een binnenstadsmanager. 

Van het tegengaan van leegstand tot bebording van de vaarwegen. 

Van het maken van toeristisch beleid tot een beter digitaal ondernemersloket.

De duidelijke keuzes die met dit economisch actieplan gemaakt worden, maken de 

gemeente niet blind voor het belang van andere economische ontwikkelingen. 

De gemeente ziet het als haar taak om actie te ondernemen waar en wanneer andere 

reële kansen zich voordoen. 

Samenwerking tussen ondernemers en gemeente is in dit plan het uitgangspunt. 

Alleen door gezamenlijk de schouders onder het werk te zetten, kunnen dit plan en de 

voorgestelde acties een succes worden.


