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0. Samenvatting 
Het Streekplatform Noordoost Fryslân begeleidt  en adviseert in de uitvoering van een tweetal 
subsidieregelingen gericht op het behouden en versterken van de leefbaarheid in Noordoost 
Fryslân. Zij worden daarin ambtelijke ondersteunt door het afdeling Streekwerk van de 
provincie Fryslân.  
Het Streekplatform heeft namens het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân een 
zwaarwegende advies rol bij het beoordelen van subsidieaanvragen van twee 
subsidieregelingen te weten;  
a. de provinciale regeling Iepen Mienskipsfûns (IMF) en  
b. de Europese Pop3 LEADER regeling (LEADER). 
Beide regelingen richten zich op het aanjagen en (financieel) ondersteunen van projecten die 
‘bottom up’ met veel draagvlak door burgers worden geïnitieerd.  
 
Geconcludeerd kan worden dat met name het IMF nog steeds een belangrijke aanjagende rol 
voor initiatiefnemers heeft bij de realisatie van lokale leefbaarheidsprojecten. In 2018 zijn, 
gelijkmatig verdeeld over Noordoost Fryslân, 57 projecten met Provinciale IMF subsidie (totaal 
€  901.896,--), financieel ondersteund. Samen met de private investering en overige bijdragen 
gaf dat een totale project omzet van € 3.450.854,00. Opvallend is dat ondanks een verhoogde 
provinciale bijdrage in 2018, de projectomzet vergelijkbaar is gebleven met voorgaande jaren.    
 
De belangstelling voor de steunmaatregelen die vanuit de LOS / het LEADERbudget voor 
leefbaarheidsinitiatieven ingezet kunnen worden, groeit na de ‘aanloop jaren’ 2016 en 2017 
flink.  Totaal is er voor de 7 projecten in 2018  € 1.049.301,00 aan LEADER steun toegezegd.  
Dat steunbedrag bestaat uit bijdragen van gemeenten, provincie en de Europese Unie. Met een 
private investeringen van € 3.186.794,00 is de totale projectomzet inclusief de LEADER steun   
€ 4.236.095,00.  In 2017 was dat nog € 1.229.552,00. Ten opzichte van 2017 is de projectomzet 
in 2018 voor LEADER projecten dus ca. 3.5 keer hoger.   
 
Naast advisering van subsidieaanvragen heeft het Streekplatform ook een rol in het tot stand 
brengen van internationale samenwerking met collega LEADER gebieden. In 2018 hebben er in 
het kader van die internationale samenwerking meerdere kennisbijeenkomsten 
plaatsgevonden met collega Streekplatforms nabij Aarhûs Denemarken.   
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1. Inleiding 
In dit verslag kunt u kennis nemen van de voortgang van een tweetal subsidieregelingen gericht op het 
behouden en versterken van de leefbaarheid in Noordoost Fryslân.  
a. de provinciale regeling Iepen Mienskipsfûns (IMF) en  
b. de Europese Pop3 LEADER regeling (LEADER). 
Beide regelingen richten zich op het aanjagen en (financieel) ondersteunen van projecten die ‘bottom 
up’ met veel draagvlak door burgers worden geïnitieerd.  
De IMF regeling wordt uitgevoerd met behulp van provinciale middelen, de LEADER regeling met EU 
geld gecombineerd met provinciaal en/of  gemeentelijk geld. Beide regelingen worden ‘beheerd’ door 
een Streek(advies)platform/LAG. Dit Streekplatform heeft een belangrijke adviesrol bij de beoordeling 
van de subsidieaanvragen. Zij geven voor beide regelingen een zogenaamd ‘zwaarwegend’ advies aan 
het college van Gedeputeerde Staten. De subsidieverzoeken voor de  IMF regeling worden door de 
provincie zelf verder afgehandeld, de subsidie aanvragen LEADER worden in opdracht van 
Gedeputeerde Staten door SNN afgehandeld. LEADER is het projectbureau verantwoordelijk? 
In dit verslag zijn de rapportage verplichtingen voor het IMF, LEADER en de bestedingen van LEADER 
lopende kosten gecombineerd tot een verslag.  
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2. Streekplatform / LAG 
2.1.  Samenstelling 
In 2018 was het Streekplatform als volgt samengesteld. 
• Han Westerhof  Themalid:  lerende dorpen en nieuwe verdienmodellen 
• Berber Dedden   Themalid: nieuwe ontmoetingsplaatsen en training burgerinitiatief 
• Barend van der Veen  Themalid: burgerinitiatief en zelfvoorzienende dorpen 
• Gerda Bos- Jonkman   Themalid: zorgen voor elkaar en zelfvoorzienende dorpen 
• Yvonne Hiemstra   Themalid: zorgen voor elkaar en lerende dorpen 
• Bothilde Buma   Themalid: nieuwe ontmoetingsplaatsen en nieuwe verdienmodellen 
• Doeke Fokkema   Tot juli 2018. Namens Agenda netwerk Noordoost Friesland (wethouder 
    gemeente Tytsjerksteradiel) 
• Gelbrig Hoekstra  Vanaf juli 2018. Namens Agenda netwerk Noordoost Friesland  
    (wethouder gemeente Tytsjerksteradiel) 
• Albert van der Ploeg   Namens Agenda netwerk Noordoost Friesland (wethouder gemeente 
    Dongeradeel) 
• Johannes Kramer  Gedeputeerde provincie Fryslân 
 
2.2. Rolverdeling 
Naast de specifieke rol van voorzitter of plaatsvervangend voorzitter is het merendeel van de taken van 
de diverse Streekplatformleden, vergelijkbaar. Vooral de advisering van de diverse subsidieaanvragen is 
de kerntaak van een platformlid.  
Maar ook bij het promoten van beide subsidieregelingen hebben de Streekplatformleden als 
ambassadeur van de regio een belangrijke rol. Zo zijn in 2018 diverse (netwerk)organisaties of 
potentiële initiatiefnemers bezocht en op de hoogte gebracht van deze financiële steunregelingen voor 
leefbaarheidsprojecten. Hoewel het Streekplatform met oog op de onafhankelijkheid geen actieve rol 
wil hebben in de projectontwikkeling is wel besloten om de LEADER projecten in de uitvoering en 
realisatie te gaan volgen.  Elk Streekplatform lid ‘adopteert’ een LEADERproject.  
 
2.3. Bijeenkomsten, vergaderingen  
In 2018 is het Platform voor IMF driemaal  en voor LEADER tweemaal bijeengeweest voor het 
beoordelen van de ingediende projecten. Elke tendercyclus bestaat uit een projectenpitch avond (elke 
initiatiefnemer wordt dan in de gelegenheid gesteld het project te presenteren), een vergadering 
waarin alle subsidieaanvragen inhoudelijk worden door gesproken en de uiteindelijk besluitvormende 
Streekplatform vergadering.  
 
 
Tabel 1: overzocht bijeenkomsten Streekplatform 

Bijeenkomst LEADER  IMF  Bijeenkomst LEADER IMF 

Deskundigheidsbevordering 1 1  Projectenpitch 2 3 

Vooroverleg vergadering 2 3  Streekplatformvergadering 2 3 

Projectenbezoek 1 1  Internationale samenwerking 
Tegenbezoek Denen en 3 Ierse 
LAG-leden aan Noordoost en 
Noardwest 

1  

Zelfevaluatie 1 1  Kennisuitwisseling Platform 
Noardwest en Noordoost 

1 1 

Bezoek aan diverse samen-
werkingspartners 

7 7  Gezamenlijke bijeenkomst 5 
Streekplatforms in Fryslân. 

 1 
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 LEADER  IMF  Bijeenkomst LEADER IMF 

Informatieavond samen met 
Doarpswurk voor Dorpen-
coördinatoren 

1 1  Werkbezoek aan Syddjurs Dene-
marken met de initiatiefnemers 
van het LEADERproject de Molk-
fabryk uit Burgum 

1  

Bijeenkomst LEADER  IMF  Bijeenkomst LEADER IMF 

Kiezen beste IMF project in 
kader van Culturele 
Hoofdstad 

 3     
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3. Iepen Mienskipsfûns (IMF)  
3.1.  Algemeen 
Getuige het groot aantal subsidieverzoeken dat jaarlijks wordt ingediend, kan rustig gesteld worden dat 
het IMF breed bekend is in Fryslân en ook in de regio Noordoost Fryslân.  
Het kaartbeeld van subsidieaanvragers in deze regio laat nauwelijks ‘witte vlekken’ zien.  Op enkele 
dorpen na hebben in 2018 vele dorpen een beroep gedaan op financiële steun uit het IMF.  
 
Kaart:  Een dorp met een blauwe stip heeft voor één of meerdere projecten in 2018 IMF subsidie ontvangen 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In aantal maar ook in spreiding van de IMF projecten kan rustig gesteld worden dat de IMF regeling 
succesvol is.  Veel gehoorde reactie van de subsidieaanvragers is dat de IMF regeling erg toegankelijk is 
en niet omringd wordt met een overdaad aan spelregels.  Veel burgerinitiatieven, goede bekendheid en 
een laagdrempelige regeling zijn de dragers van het IMF succes.  
Om er toch zeker van te zijn dat elk dorp op de hoogte is van de mogelijkheden van IMF (en LEADER), 
worden in 2019 een aantal dorpen gericht bezocht. Het gaat daarbij om een select aantal dorpen die de 
afgelopen jaren niet of maar weinig bij het Streekplatform om steun hebben aangeklopt.  
 
3.2. Aantal tenders, aantal projecten, deelname  
Een samengevat overzicht van de IMF resultaten voor 2018 vindt u in tabel 2.  
In 2018 zijn gedurende 3 openstellingsperiodes (tender) totaal  83 subsidieaanvragen voor een IMF 
bijdrage ingediend.  Van dit aantal zijn uiteindelijk 57 projecten met een subsidiebijdrage ‘bediend’  
(zie overzichten bijlage 1). Dat is ten opzichte van 2017 een daling die wellicht te verklaren is dat 2018 
het jaar van Culturele Hoofdstad was en dat de initiatiefnemers minder tijd, geld eb “energie” hadden 
voor het indienen van andere leefbaarheidsprojecten. 
Vijfentwintig subsidie aanvragen zijn afgewezen.  Belangrijkste reden daarvoor is dat deze aanvragen 
onvolledig of in strijd met de regeling waren.  
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Maar ook het Streekplatform heeft een aantal aanvragen, om reden dat de aanvraag onvoldoende 
aansloot op de beoordelingscriteria, met een negatief advies afgewezen. 
 
De totale projectomzet (kosten) in 2018 is, ondanks een lichte terugval in het aantal projecten, met  
€ 3.450.854,00 vergelijkbaar met die van de twee voorgaande jaren. Dat is enigszins vreemd omdat de 
provincie t.o.v. van 2016 ruim € 250.000,00 meer steun heeft ingezet.  Het IMF steunt projecten met 
een maximaal subsidie percentage van 40% (tot max € 35.000,00). Met de toename van  
€ 250.000,00 aan subsidie zou met een multiplier van 2.5 een omzetstijging van 1 miljoen euro te 
verwachten zijn. Dat is dus niet het geval. 
 
Tabel 2: Samenvattend overzicht IMF resultaten 2018 

 
 
De gemeentelijke bijdrage in IMF projecten schommelt per gemeente sterk . De gemeente  
Achtkarspelen heeft met € 56.750,00 het meeste bijgedragen aan IMF projecten. Zeer opvallend is dat 
de gemeenten ten opzichte van 2016 ruim een half miljoen euro per jaar minder aan IMF (lokale 
leefbaarheids)projecten hebben bijgedragen.  Deze afname van gemeentelijke steun zou voor een deel 
de verklaring kunnen zijn dat de omzet, ondanks meer IMF steun, niet is gegroeid.  
Met de afname van de gemeentelijke steun aan IMF project kan niet de conclusie getrokken worden dat 
de gemeenten minder geld uitgeven aan de leefbaarheidsproblematiek.  Het IMF is niet de enige manier 
om in het versterken van de leefbaarheid van het platteland, te investeren.  
 
Enkele gemeenten beschikken over een ‘gemeentelijke IMF’ of andere op leefbaarheid gerichte  
middelen. Het lijkt verstandig om eens te onderzoeken of er ook onderlinge synergie of 
samenwerkingswinst te behalen is tussen provinciale dan wel gemeentelijke leefbaarheidsbudgetten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Fierljepskâns Burgum      MFC Surhuizum 
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4. LEADER 2018 
4.1.  Lokale ontwikkelingsstrategie 
Op 01-07-2014 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân  besloten om de toenmalige 
anticipeer  regios Krimp Noordwest en Noordoost Fryslân als zogenaamde LEADER gebieden aan te 
wijzen.   

 
De leefbaarheid op het platteland in Fryslân en de regio Noordoost Fryslân in het bijzonder, staat door 
het wegvallen van allerlei voorzieningen onder druk. Een LEADER status, met daaraan gekoppeld 
financiële steun voor leefbaarheidsprojecten, kan in deze Plattelandsproblematiek enig soelaas  bieden.  
In 2016 is samen met regiovertegenwoordigers een Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS) opgesteld.  
Deze LOS, met daarin de toetsenvoorwaarden voor financiële steun, heeft als hoofdthema ‘De dorpen 
aan zet’.  Vanuit dit hoofdthema worden alleen projecten gericht op a. het versterken van de sociale 
cohesie, b het stimuleren van zelfsturing van dorpen en c het stimuleren van sociaal-ondernemerschap,  
met LEADER middelen gesteund.  De beoordeling of en in welke mate de projecten aan deze 
uitgangspunten voldoen, wordt net als bij de IMF uitgevoerd door het zogenaamde Streekplatform (zie 
hoofdstuk 2). Zij brengen na beoordeling een zwaarwegend advies uit aan het College van Gedeputeer-
de Staten van Fryslân over het wel of niet subsidiabel stellen van de aangevraagde bijdrage. 
Subsidieaanvragen konden in 2018  gedurende twee openstellingsperiodes (tenders) ingediend worden. 
De financiële steun is 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 150.000,--. Die financiële 
steun bestaan voor de helft uit Europese middelen en voor de andere helft uit Provinciale dan wel 
gemeentelijke middelen.   
 
4.2. Beoordeling en resultaten van LEADERprojecten 
In 2018 hebben twee openstellingsperiodes plaatsgevonden in de periodes: 

• 1e: 27 maart – 9 mei, 

• 2e : 17 september – 12 oktober  
Totaal heeft dat geresulteerd in 9 subsidieaanvragen 
Het Streekplatform heeft 7 aanvragen  met een positief advies doorgeleid naar de uitvoeringsorganisa-
ties SNN en RVO en 2 met een negatief advies. 
De  positief beoordeelde aanvragen waren; 

• Zorglandgoed Mariën Zathe 

• Revitalisering dorphuis Hantum 

• Theaterkerk Nes  

• ’t Stationnetje Hurdegaryp 

• de Molkfabryk Burgum  

• Café Veldzicht Metslawier 

• Bruisend Hart Hallum. 
Bij de boordeling van de 2 afgevallen projecten heeft vooral het gebrek aan informatie en gebrek aan  
bottom up karakter met de regio of het dorp, een belangrijke rol gespeeld.  
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Privaat Prov Co finan Gem Co finan EU Totaal 

Totaal verplicht / beschikt 2016

Totaal 2016 -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

Totaal verplicht / beschikt 2017

1. Voorbereiding LOS -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

2. Uitvoering LEADER-projecten     

Glezenmerk 369.950,00€     75.000,00€       75.000,00€       519.950,00€     

Bolwerk 559.602,00€     75.000,00€       75.000,00€       709.602,00€     

Subtotaal  projecten 2017 929.552,00€     150.000,00€     -€                  150.000,00€     1.229.552,00€  

3. Voorbereiding en uitvoering van regionale, interregionale en transnationale samenwerking -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

4. Activiteiten LAG, training, administratie, promotie en voorlichting, monitoring en evaluatie -€                  258.000,00€     -€                  258.000,00€     516.000,00€     

Totaal 2017 929.552,00€     408.000,00€     -€                  408.000,00€     1.745.552,00€  

Totaal verplicht / beschikt / verwacht 2018

1. Voorbereiding LOS -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

2. Uitvoering LEADER-projecten     

Zorglandgoed Mariën Zathe 1.110.160,00€  75.000,00€       -€                  75.000,00€       1.260.160,00€  

Revitalisering dorpshuis Hantum 431.406,00€     -€                  75.000,00€       75.000,00€       581.406,00€     

Theaterkerk Nes 149.301,00€     74.650,50€       74.650,50€       298.602,00€     

Stationnetje 526.900,00€     75.000,00€       75.000,00€       676.899,00€     

De Molk fabryk Burgum 274.394,00€     75.000,00€       75.000,00€       424.394,00€     

Café Veldzicht Metslawier 170.299,00€     75.000,00€       75.000,00€       320.299,00€     

Bruisend Hart 2.0 Hallum 524.334,00€     75.000,00€       75.000,00€       674.334,00€     

Subtotaal projecten 2018 3.186.794,00€  449.650,50€     75.000,00€       524.650,50€     4.236.095,00€  

3. Voorbereiding en uitvoering van regionale, interregionale en transnationale samenwerking -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

4. Activiteiten LAG, training, administratie, promotie en voorlichting, monitoring en evaluatie -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  

Haalbaarheidsonderzoek Bijke

Procesmanager Vitale Waddenkust 

Warmtenet Rypsterk

Totaal 2018 3.186.794,00€  449.650,50€     75.000,00€       524.650,50€     4.236.095,00€  

Investeringsbron 

De Theaterkerk in Nes heeft op 5 december 2018 de beschikking van SNN uit handen van de gebiedsgedeputeerde 
Johannes Kramer ontvangen.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.  Projectomzet LEADERprojecten  
Een overzicht van de LEADER bijdragen is te vinden in bijlage 2.  Totaal is er voor de 7 projecten in 2018  
€ 1.049.301,00 aan LEADER steun toegezegd.  Dat steunbedrag bestaat uit bijdragen van gemeenten, 
provincie en de Europese Unie. Met een private investeringen van € 3.186.794,00 is de totale project-
omzet inclusief de LEADER steun  € 4.236.095,00.  In 2017 was dat nog € 1.229.552,00. Ten opzichte van 
2017 is de projectomzet in 2018 dus ca. 3.5 keer hoger.  Na een voorzichtige start in 2016 en 2017 
maakt de LEADER ‘uitrol’ nu een duidelijke groei door.  De verwachting is dat die trend zich ook in 2019 
doorzet. Er zitten al diverse LEADER waardige projecten voor 2019 in de pijplijn. 
Bovengenoemde bedragen zijn op genomen in de totale bestedingstabel t/m 2018.  
 
Tabel 3: Overzicht bestedingen LOS t/m 2018 
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4.4. Meetbare doelen Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) 
In de LOS staan in het verlengde van het hoofdthema ‘Dorpen aan zet’ en de drie eerdere genoemde 
subdoelen 6 actielijnen geformuleerd. Die actielijnen zijn in feite de resultaten die de LOS en de inzet 
van de beschikbare middelen moeten op leveren. Hieronder een overzicht van die actielijnen met 
daarbij een indicatie van het gewenste resultaat (aantal projecten) per actielijn en de werkelijke 
behaalde resultaten (aantal projecten)  t/m 2018 per actielijn. 
 
Tabel 4: Overzicht resultaten / projecten per actielijn  
 

 
 
De LEADER projecten met een positief advies van het Streekplatform zijn voor een deel lastig in 
resultaatmatrix van de actielijnen te ‘scoren’. Een project bedient soms meerdere actielijnen.  Uit het 
overzicht valt duidelijk te concluderen dat de actie lijnen I (naar nieuwe ontmoetingsplaatsen), V (naar 
zelfvoorzienende dorpen), en VI (naar nieuwe verdienmodellen) goed op uitvoeringskoers liggen. Dat 
kan niet gezegd worden van actielijn III (training burgerinitiatief) en actielijn IV naar lerende dorpen).  
Het feit dat op deze twee actielijnen in het kader van de LOS niet of nauwelijks ‘geacteerd’ wordt, kan 
liggen aan de vele dorpsontmoetingen die er al plaatsvinden in Noordoost Fryslân. Bijna wekelijks 
worden dorpsbesturen gevraagd deel te nemen aan kleinere of grotere gebiedsprocessen. 
Of het gewenste resultaat van actielijn II wordt gehaald, zal in 2019 moeten blijken.   
 
In 2019 zal het Streekplatform zich buigen over het mogelijk bijstellen van de resultaat matrix dan wel 
het meer inzet plegen op de nog achterlopen de resultaten van enkele actielijnen.      
 
4.5. Lopende kosten: 
Voor de uitvoering van de LOS is procesgeld (zogenaamde Lopende Kosten) aan het Streekplatform 
beschikbaar gesteld. Deze middelen worden namens het Streekplatform beheerd door projectbureau 
Streekwurk Noordoost Fryslân.  
De begroting van de Lopende kosten is opgebouwd uit 9 deelposten.  
Behoudens de betaling van presentiegelden en reiskostenvergoeding van de leden van het 
Streekplatform voor bijeenkomsten en de gemaakte kosten voor het project Kennisuitwisseling 
Denemarken Aarhus, zijn er 3 initiatieven uit lopende kosten betaald: Vitale Waddenkust, proces-
ondersteuning Bijke en Warmtenet Ryptsjerk.  
 
Tabel 5: begroting en besteden Lopende kosten t/m 2018 

 
 
Er is een verzoek ingediend voor het wijzigen van de einddatum van de beschikking van de lopende 
kosten. Het totale budget zou voor de hele periode toereikend moeten zijn. 

Actielijnen

I Naar Nieuwe 

ontmoetingsplaatsen

II Naar zorgen voor 

elkaar

III Training burger 

initiatief

IV Naar lerende 

dorpen 

V Naar 

zelfvoorzienende 

dorpen 

VI Naar nieuwe 

verdien modellen

  

Gewenste resultaten LOS 10 nieuwe ontmoetingsplaatsen

14 business cases 

(buurt) 

zorgconcepten 10 trainingen

Jaarlijkse 

kennisdag, 5 

projecten 18 initiatieven 

6 initiatieven nieuwe 

verdienmodellen 

dorp 

Gerealiseerde projecten t/m 2018 7 5 0 0 11 4

Uitvoering 

financiële 

diensten 

Monitoren 

prestaties/ 

evaluatie

Proces 

ondersteuning 

van aanvragen 

(ca 10)

Tenminste 2 

cursussen 

Streekplatform 

Kosten 

promoten en 

versterken info 

LOS

Kosten 

Opstellen en 

uitvoeren PR 

plan 

Kosten 

regionale 

bijeenkomsten, 

uitw./bezoek 

Leadergebieden 

binnen en 

buitenland 

Loonkosten 

ondersteuning 

PF / bureau

Platform kosten, 

vergaderkosten, 

externe inhuur 

Beschikbaar budget € 516.000,00 € 2.000,00 € 10.000,00 € 150.000,00 € 24.000,00 € 40.000,00 € 30.016,00 € 38.000,00 € 101.864,00 € 120.120,00

Besteed € 48.952,25 € 1.212,59 € 12.622,03 € 1.318,79 € 87,50 € 20.487,41 € 13.223,93

Restant € 467.047,75 € 2.000,00 € 8.787,41 € 137.377,97 € 22.681,21 € 39.912,50 € 30.016,00 € 17.512,59 € 101.864,00 € 106.896,07
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Ook is er een wijzigingsverzoek ingediend om een deel van de kosten te verschuiven naar kosten voor 
ondersteuning van potentiële begunstigden en ook de bedragen voor de ondersteuning van projecten 
te verhogen tot maximaal € 50.000,--.  Op basis van tabel 5 kan gesteld worden dat de bestedingen 
achterlopen.  
 
4.6. Samenwerking 
In het kader van internationale samenwerking heeft als vervolg op een bezoek naar Denemarken een 
tegenbezoek vanuit Denemarken plaatsgevonden. Een delegatie uit Ierland heeft hier ook aan 
deelgenomen. De uitwisseling is opgezet samen met LEADER Noardwest Fryslân. Ook hiermee vindt een 
intensive kennisuitwisseling plaats. Als vervolg en ter voorbereiding op een concreet samenwerkings-
project met partners in de Aarhusregio, heeft een kleine afvaardiging van Streekplatform, een 
initiatiefnemer, iemand van Doarp en Bedriuw Fryslân en het projectbureau in oktober 2018 een bezoek 
gebracht aan de partners in Denemarken. Het bezoek was vooral gericht op kennisdeling en inspiratie. 
De kenniswisseling heeft nog niet geleid tot een internationaal samenwerkingsproject.  Samen met buur 
LEADER gebied Noordwest Fryslân vindt er nog een oriëntatie plaats  met Ierse partners. 
 

  
Werkbezoek Denen en Ieren aan Noordoost    Bezoek Syddjurs 

 
4.7. Activiteiten 2018 
Het Streekplatform heeft zich vooral gericht op de inhoud en concretisering van de LOS. Daarnaast heeft 
het zich bezig gehouden met de advisering van de ingediende LEADER subsidieaanvragen. Begin 2018 is 
gestart met de consultatie van de stakeholders en netwerken die dagelijks bij ‘dorpen over de vloer 
komen’. Zij zullen als een soort ambassadeur naast hun eigen specifieke boodschap ook de LEADER 
mogelijkheden onder de aandacht brengen. Via een intekenlijst konden de platformleden, net zoals bij 
de eerder gevoerde gesprekken, aangeven wanneer ze aanwezig konden zijn. 
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4.8. Evaluaties 
Begin 2018 is er t een Quick Scan evaluatie uitgevoerd samen met Streekplatform Noordwest Fryslân.  
Tevens is er in een “met de voeten op tafel sessie” gekeken naar het functioneren van het Platform. 
Wat is goed en wat kan beter. Geconcludeerd werd tal van zaken naar behoren ‘lopen’ maar dat PR en 
communicatie meer aandacht behoefd. Deze uitkomst is reden om begin 2019 een nieuw communicatie 
plan / tactiek uit te werken.  Gedacht wordt om activiteiten van het Streekplatform en de ‘project 
successen’ intensiever via de sociale media te communiceren. 
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5. Communicatie 
Naast de eerder beschreven dynamiseringsacties (dorpenoverleg, bezoeken stakeholders, bezoeken 
netwerken, projectverwerving) zijn de volgende concrete zaken voor zowel het IMF als LEADER 
gerealiseerd dan wel uitgevoerd: vervaardigen en uitzetten IMF en LEADER brochures; maken en 
actualiseren website IMF en LEADER; publicatie openstellingen via kranten en sociale media; opstellen 
persberichten na elke tender / adviseringsronde via kranten en sociale media; voorlichting geven tijdens 
regiobijeenkomsten; voorlichting statenleden tijdens een projecten middag; projectenbezoek; 
netwerkbezoeken  
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Bijlage 1. 
 

Projectenoverzicht: 
 

 
 

 

1e Tender 2018 Totale kosten Subsidie Gemeente

Inrichting bar en kleine zaal 31.470€          10.000€      Achtkarspelen

Ontdek Willem Bartel van der Kooi 39.950€          9.650€        Achtkarspelen

Uitbreiding visparcours Kootstertil le 70.000€          20.000€      Achtkarspelen

Passion 2018 Feanwâlden 17.750€          3.000€        Dantumadeel

Realiseren de Opstap 32.500€          9.800€        Dantumadeel

Elk evenement een tent 9.753€            3.901€        Dantumadeel

Freerk Kamma, de witte Papoea terug in Wierum 21.200€          3.000€        Dongeradeel

Sint Vitus Passie 25.460€          3.000€        Dongeradeel

Herinrichting open schoolplein 7.000€            2.800€        Dongeradeel

Wite Kninen 17.643€          7.057€        Dongeradeel

Faciliteiten sociaal zwakkeren regio Anjum 125.000€       35.000€      Dongeradeel

Bildtstars en Eigenheimers 93.626€          35.000€      Dongeradeel

Vaarklaar maken van de Aak WL19 27.033€          10.750€      Dongeradeel

Frysk Face & Body Art Festival 17.952€          3.000€        Ferwerderadiel

Revitaliseren speeltuin Westergeest 21.095€          8.437€        Kollumerland c.a.

Cultureel wandeldorp Driezum - Walterswâld 7.500€            3.000€        Kollumerland c.a.

Bermtoeristen 22.816€          9.112€        Tyt'diel/Dant'diel

Paardensport met een beperking 49.800€          4.970€        Tytsjerksteradiel

Samen zon in Jistrum 68.920€          5.273€        Tytsjerksteradiel

Myn skip 57.600€          6.500€        Tytsjerksteradiel

Plak foar elkenien 112.021€       34.500€      Tytsjerksteradiel

Naar een multifunctioneel, regionaal sportcomplex 89.500€          35.000€      Tytsjerksteradiel

Ljochtstil l 134.968€       35.000€      Tytsjerksteradiel

2e Tender 2018 Totale kosten Subsidie Gemeente

Verbeteren toegankelijkheid gebouw 58.000€          23.000€      Achtkarspelen

Uitbreiding en upgrade kantine  V.V. Buitenpost 154.308€       35.000€      Achtkarspelen

Open Tennisvereniging TSO 126.000€       35.000€      Achtkarspelen

Sc Twijzel, meer dan een sportclub 97.450€          35.000€      Achtkarspelen

Theaterproductie Redbad Broeksterwâld 37.093€          3.000€        Dantumadiel

t Hof van heden 29.730€          10.000€      Dongeradeel

VV Kollum verbindt met DUEL kracht 30.373€          10.000€      Kollumerland c.a.

Wat Festival 11.600€          3.000€        Kollumerland c.a.

Versterken hartveilig maken van heel Hurdegaryp (2e fase) 18.637€          7.158€        Tytsjerksteradiel

Gruts(k) Wereldburgumer 18.000€          3.000€        Tytsjerksteradiel

Mobiele Talentenwerkplaats Technologie en Wetenschap 179.330€       35.000€      Tytsjerksteradiel
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3e Tender 2018 Totale kosten Subsidie Gemeente

Samen zon in Buitenpost 68.919€          5.274€     Achtkarspelen

Jubileumprogramma keunstkrite 2019 27.687€          6.000€     Achtkarspelen

Dierenweide Buitenpost 19.974€          7.989€     Achtkarspelen

De Ynrinner - 2.0 76.755€          30.702€  Achtkarspelen

Aanschaf inventaris Stichting Iepen Doar 4.345€            1.738€     Dantumadiel

Renovatie kantine 41.500€          10.000€  Dantumadiel

De Opstap 23.946€          7.500€     Dantumadiel

Boartersplak De Breedte 91.074€          35.000€  Dantumadiel

Tuskenbregen, Lan Fan Harm&Okje 87.500€          35.000€  Dantumadiel

Museum kelder toegankelijk maken 25.000€          10.000€  Dongeradeel

Titus muziektheater 328.636€       35.000€  Dongeradeel

Energieambassadeurs en Energiecafé Prins 87.242€          29.600€  Dongeradeel

Groen schoolplein 41.148€          9.500€     Ferwerderadiel

Zonnepanelen KV Invicta 8.167€            3.200€     Kollumerland c.a.

Buiten Fitnesspark 59.000€          20.000€  Kollumerland c.a.

Vervanging inventaris dorpshuis 62.455€          24.000€  Kollumerland c.a.

Uitbreiding educatieprogramma Moai Fuort Simmerfestival 76.000€          3.000€     Tytsjerksteradiel

Het feest van de Eeuw 19.991€          3.000€     Tytsjerksteradiel

Revue 250 21.479€          2.935€     Tytsjerksteradiel

Stichting Trynwâlden op de Kaart 88.500€          35.000€  Tytsjerksteradiel

Repeteerstudio in voormalige zuivelfabriek 90.012€          34.800€  Tytsjerksteradiel

Natuurpad TOP-Wikelsân 80.000€          26.000€  Tytsjerksteradiel

Tennis voor iedereen 160.446€       35.000€  Tytsjerksteradiel


