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De Versnellingsagenda Noordoost Fryslân (Regiodeal fase II) 

kreeg 25 miljoen euro van het Rijk, waarvan minimaal 5 miljoen 

voor het project Holwerd aan Zee. Een prestatie om als regio trots 

op te zijn: van de 88 ingediende regiodeals ontvingen slechts 12 

initiatieven een bijdrage uit de Regio Envelop van het Rijk. 

 

De Versnellingsagenda Noordoost Fryslân bestaat uit negen 

businesscases, verdeeld over drie programmalijnen: aansluiting 

onderwijs - arbeidsmarkt, innovatie in het bedrijfsleven en regionale 

samenwerking. 

 

Doel: versterking van de regionale economie en daarmee de 

leefbaarheid in Noordoost Fryslân.Totale investering: 57 miljoen.

Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) is een samenwerking van de zes gemeenten in 
Noordoost Fryslân, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. 

Samen met een groot netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke 
organisaties en inwoners werkt ANNO aan een dynamische plattelandsregio.

Een landelijke primeur en bij wijze van 

proef georganiseerd: de regionale 
commissievergadering op 28 mei, voor 

Gemeenteraden, Provinciale Staten en 

Algemeen Bestuur van Wetterskip 

Fryslân. De proef kreeg groen licht voor 

een structureel vervolg. De regionale 

commissievergadering is opiniërend van 

aard; besluitvorming gebeurt in eigen huis.

Healthy Living Lab ging dit jaar van start 

en wordt inmiddels op vijf plaatsen in 

Noordoost Fryslân toegepast. Gemeenten 

houden hierbij binnen het ruimtelijk 

domein rekening met 

gezondheidsaspecten. 

Het Rijk heeft € 150.000 subsidie 

toegekend voor doorontwikkeling van 

deze innovatieve werkwijze. 

 

Provincie en gemeenten hebben op 5 juli 

het convenant Bedrijventerreinen 

Noordoost Fryslân 2018-2025 getekend. 

De gemeenten kunnen hierdoor vooreerst 

voldoen aan de groeiende vraag naar 

bedrijventerreinen.

In 2018 hebben we een subsidiescan 

uitgevoerd. Daarbij is onderzoek gedaan 

naar regionale, landelijke en Europese 

subsidiemogelijkheden voor ANNO II-

opgaven en de projecten uit de Regiodeal.  

 

43 vertegenwoordigers van overheden, 

onderwijs, maatschappelijke organisaties 

en bedrijfsleven zetten tijdens het 

regiocongres op 24 september hun 

handtekening onder het vervolg van de 
Regiodeal Noordoost Fryslân: de 

Versnellingsagenda. Zij maken zich 

hiermee sterk voor uitvoering van de 

businesscases van de 

Versnellingsagenda.

SNN heeft een subsidie van 438.758,40 

toegekend aan de Bouwcampus Noord 
Nederland, proeftuin voor industrieel 

bouwen. Provincie, gemeenten en 

bedrijfsleven maakten het financiële 

plaatje van € 1.280.896 compleet. 

In 2018 is gestart met de bouw van het 

pand in Dokkum. 

De Bouwcampus is onderdeel van de 

opgave Kennis en wordt uitgevoerd door 

het Kennis- en Innovatiehuis (KEI).

Het onderzoek naar de  

Autismecampus,  een 

woon, werk- en leerplek 

voor mensen met autisme, 
kreeg € 15.000 provinciaal 

ontwikkelbudget. 

De totale investering 

bedraagt € 30.000. 

Het project Better Wetter, onderdeel van 

de ANNO-opgave Toekomstbestendige 

watersystemen, kreeg € 608.416 

provinciale Veenweide-subsidie. 

Better Wetter onderzoekt zoal de 

toepassing van lisdodde als circulair 

isolatiemateriaal. Onder meer een 

symposium, het Waterfestival in 

Leeuwarden en de nominatie voor de 

RaakAward droegen bij aan vergroting 

van de naamsbekendheid.



De Provincie Fryslân stelde 35.000 euro 

beschikbaar voor het opstellen van een 

regionale visie Recreatie en Toerisme. 

Tijdens een bedrijvenbijeenkomst in 

november praatten ondernemers mee 

over deze nieuwe recreatievisie.

 

Provinciale gebiedssubsidie was er voor 

de projecten Kollum Watersportdorp       

(111.500 euro op een totale investering 

van 223.000 euro) en Ontwikkeling 

Wetterwâlden – Bûtenfild (271.938 euro, 

totale investering 686.875 euro).

Omdat er voldoende belangstelling blijkt te 

zijn voor snel internet in de 

buitengebieden van Tytsjerksteradiel en 

Achtkarspelen kan Kabel Noord van start 

met de aanleg van glasvezel.
 

 

 

 

 

Het winkelhart van Surhuisterveen krijgt 

gratis wifi dankzij 15.000 euro Europese 

subsidie voor wifi-hotspots.

Bestuurders uit de regio zijn positief over 

de samenwerking binnen ANNO, blijkt uit 

de evaluatie van ANNO II, uitgevoerd 

door adviesbureau Public Result. De 

evaluatie dient ook als basis voor het 

onderzoek naar een mogelijk vervolg van 

ANNO na 2019.

Noordoost Fryslân is actief in het landelijke K6-netwerk, de krimp-
lobby in Den Haag. Resultaten 2018: invoering van krimpcheck op 

nieuwe landelijke wet- en regelgeving en een bijdrage uit de Regio 

Envelop van 25 miljoen euro voor de Regiodeal Noordoost Fryslân.

De  Fryske 

Akademy 

publiceerde de 

Vitaliteitsscan 
Noordoost 

Fryslân, een 

belangrijke bron 

voor de Regiodeal. 

De DOM’s kregen 

een vervolg, met 

een andere opzet: 

regiobreed 

uitgerold, met 

inwoners die zelf 

werken aan de 

leefbaarheid van 

het dorp.

Kennis uitwisselen is belangrijk. 

Hiervoor organiseerden we onder andere 

een regiocongres, bijeenkomsten voor 

opgavetrekkers en ondernemers, een 

regionale commissievergadering en een 

tweedaagse reis naar Brussel en Zuid-

Limburg. Ook waren we aanwezig op het 

landelijke krimpcongres.

De stuurgroep ANNO nam 

afscheid van een groot aantal 

burgemeesters, onder andere 

door de toekomstige 

fusiegemeente Noardeast-

Fryslân: Van den Berg, Bilker, 

Gerbrandy, Waanders en 

waarnemend burgemeester 

Berndsen.

Wat komt er kijken 

bij een eigen 

bedrijf? Voor 

startende 
ondernemers 
werden twee 

cursussen van elk 

negen avonden 

georganiseerd. 

0511-23 30 55
noordoost@fryslan.frl
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Inwoners van de 

regio dachten 

tijdens twee 

bijeenkomsten mee 

over de vraag: hoe 

kunnen we 

samenwerken aan 

vitale en leefbare 
dorpen?

Ook dit deden we in 2018:

@NetwerkNO

Meer informatie over ANNO? Neem contact met ons op of kom langs!

Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân
Kuipersweg 5, 9285 SN Buitenpost

Noordoost Fryslân wil in 2025 40% van de 

benodigde energie duurzaam opwekken. 

Garyp (Tytsjerksteradiel) zet concrete 

stappen als proeftuin aardgasvrij dorp 

en krijgt hiervoor € 5,5 miljoen 

Rijkssubsidie.

Diverse regionale ANNO I-projecten zijn 

afgerond en geopend, waaronder 

Suderwei Feanwâlden, bezoekerscentrum 

Kruidhof, doorgaande weg Burgum, 

Rijksstraatweg Hurdegaryp en het nieuwe 

hart van Damwâld. 


