
 

 

  

 

 

 

 

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 47 
Reglement van Orde 
 

 

Kenmerk van de vraag : 21-07 

Datum indienen vraag : 5 maart 2021 

Naam vraagsteller : Dhr. R. van der Wal en dhr. J.J. Zwaagstra (CDA) 

Portefeuillehouder : Dhr. J. Spoelstra 

Ambtenaar : Mevr. J. de Boer 

Datum akkoord college :  

Zaaknummer :  

 

 

Underwerp 

Deltaplan Noord Nederland 

 

Op 5 maart 2021 heeft de CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld over het Deltaplan Noord 

Nederland. Hieronder vindt u de vragen en de reactie daarop van het college. 

 

Ynlieding 

In de Leeuwarder Courant van maandag 1 maart jl. stond een artikel over de huizenbouw en de 

ambities van de gemeente Leeuwarden. Navraag rondom deze actie van Leeuwarden leverde op, 

dat zij op basis van het Deltaplan Noord Nederland alsmede het verzoek van de gedeputeerde 

een plan hebben ingediend. Achtergrond van de vraag vanuit de gedeputeerde was de presentatie 

van de Lelylijn aan de wethouders van de Friese gemeenten op 18 februari. Als fractie kennen we 

de achterliggende vragen van de gedeputeerde, waarbij ook de ontwikkelingen van de stedelijke 

kwaliteit werden genoemd, alsmede de mogelijke randvoorwaarden ten aanzien van landschap, 

natuur, klimaat en infrastructuur. Eveneens werd gevraagd naar de kansen voor Noord Nederland 

op het terrein van werken, wonen en recreëren. De oproep die werd gedaan aan de wethouders 

was om input te geven voor dit Deltaplan Noord Nederland.  

 

Fragen 

1. Bent u vanuit het college betrokken geweest bij het overleg van 18 februari 2021? 

2. Is vanuit dit overleg een verslag gemaakt en is dit beschikbaar voor de raad? 

3. Bent u voornemens om aan de oproep van de gedeputeerde gestalte te geven? 

4. Indien u van mening bent dat voor de ontwikkeling van onze gemeente dit gewenst is, op 

welke wijze wilt u de input geven op de verschillende onderdelen, zoals landschap, natuur, 

Lelylijn, wonen, werken (bedrijvigheid), recreëren, stedelijke kwaliteit etc.? 

5. Aangezien meestal de keerzijde van de input de cofinanciering is, wordt dit meegenomen en 

worden hier op voorhand bedragen genoemd? 

6. Kunt u aangegeven op welke wijze de ontwikkeling van het Deltaplan Noord Nederland binnen 

de provincie Fryslân verder gestalte wordt gegeven? 

7. Wat betekent de ontwikkeling van het Deltaplan Noord Nederland in relatie tot de 

woonagenda voor ons als gemeente? Immers in april 2021 staat de provinciale woonagenda 

ter bespreking op de lijst van de Provinciale Staten. 

8. Op welke wijze wilt u de raad meenemen in de ontwikkelingen van het Deltaplan Noord 

Nederland? 

 

Als CDA-fractie hechten we belang aan de ontwikkeling van het Deltaplan Noord Nederland en 

willen graag met u verder van gedachten wisselen wat dit betekent voor ons in Fryslân en in het 

bijzonder voor ons als gemeente en regio. Als fractie zijn we van mening dat het Deltaplan voor 



Side : 2 

 
 
 
 
Noord Nederland belangrijk is voor de gehele provincie. Het gaat dan in dit kader niet om de 

afzonderlijke gemeenten, echter voor het Deltaplan is het gewenst om de handen ineen te slaan.  

 

Inmiddels hebben we begrepen dat de provincie graag de beantwoording van de gestelde vragen 

voor 12 maart wenst te ontvangen. Als fractie verwachten wij dat u ons als raad zal informeren.  

 

Reaksje kolleezje  

 

Hierbij de reactie van het college, 

 

1. Op 18 februari heeft de provincie een bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer en Wonen 

georganiseerd. Het agendapunt van dit overleg was het delen en bespreken van een 

quickscan van Studio Bereikbaar over de ruimtelijke-economische aspecten van de 

Lelylijn. Vanuit het college zijn we hierbij niet aanwezig geweest in verband met een 

bijeenkomst van de raad. 

2. Nee er is geen verslag gemaakt van dit overleg. 

3. De provincie heeft de Friese gemeenten nadien een zestal schriftelijke vragen voorgelegd. 

Deze zijn door de colleges via een gezamenlijke regionale brief beantwoord. U hebt op 19 

maart jl. een afschrift ontvangen van onze brief aan de provincie. 

4. Zie beantwoording van vraag 3. Concreter is het op dit moment nog niet. 

5. Nee die vraag ligt niet voor. 

6. Dat is ons nog niet duidelijk. In onze regionale reactie hebben wij de provincie 

nadrukkelijk gevraagd ons bij het vervolg te betrekken. Zie de beantwoording van vraag 6 

in de bijgevoegde brief. 

7. In 2040 is de gemeente Achtkarspelen als gemeente in de regio Noordoost Friesland de 

topregio in Noord Nederland waar ruimtezoekers uit Nederland graag willen wonen, 

werken en recreëren. Daarom moet de woningvoorraad uitstekend op orde zijn en klaar 

zijn voor de toekomst. Eerder heeft onze regio richting de provincie aangegeven als 

reactie op de woonagenda dat wij als gemeenten te willen gaan voor een offensieve visie 

op de woningmarkt. Ook in het Deltaplan wordt aangegeven dat onze ligging tussen 

Groningen-Leeuwarden-Drachten zeer kansrijk is en we dit als kans moeten benutten. Ook 

de huidige ontwikkeling m.b.t. de stedelijke oververhitting, de goede infrastructuur in ons 

gebied, het steeds meer thuiswerken vanwege corona en ons prachtige landschap/ruimte 

zijn stuk voor stuk kansen die we willen benutten. Wij willen klaar zijn voor de Lelylijn en 

hebben genoeg te bieden in onze regio. Kortom de ontwikkeling van het Deltaplan en de 

mogelijke komst van de Lelylijn nemen wij zeker mee in onze ambities op de woningmarkt 

en hebben wij ook vertaald richting de provincie m.b.t. de woonagenda die in april wordt 

behandeld. Wij gaan er hierbij vanuit dat we kunnen rekenen op de steun van de provincie 

bij het realiseren van onze plannen in de komende woningbouwprogrammering. 

8. In de begeleidende brief aan uw raad  d.d. 19 maart hebben wij aangegeven dat wij uw 

raad in positie willen brengen met ruime mogelijkheid voor inbreng. 

 

 
Bijlage: Brief aan raad d.d. 19 maart, met de bijbehorende bijlagen. 


