
Aan de gemeenteraden 

Geachte raadsleden, 

De Provinsje Fryslân heeft de gemeenten onlangs gevraagd om aan te geven welke kansen zij zien 

met de komst van de Lelylijn. De colleges van Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en 

Tytsjerksteradiel hebben er voor gekozen om hierop met een eerste reactie als regio te reageren. 

Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen en Wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel 

overhandigen bijgaande brief vanmorgen (vrijdag 18 maart 2021) namens de regio aan 

gedeputeerde Avine Fokkens. 

We vinden het belangrijk dat de noordelijke overheden en het noordelijk bedrijfsleven zich inzetten 

voor een snelle OV-verbinding tussen het noorden en de Randstad. Wij zien de komst van de 

Lelylijn als een mooie springplank voor onze ambitie om een topregio (ANNO III) te worden. Maar 

ook zonder deze extra verbinding zetten wij met een proactieve aanpak in op het verbeteren van 

de brede welvaart, zowel voor onze huidige bewoners als voor de mensen die onze mooie regio 

opzoeken om in te wonen, werken en recreëren. 

In de bijgevoegde brief treft u onze beantwoording aan op de door de provincie gestelde vragen. 

Daarin wordt specifiek ingegaan op de aspecten die belangrijk zijn voor onze regio als inbreng voor 

het Deltaplan Noord. Wij rekenen erop dat de uitwerking van het Deltaplan zich niet beperkt tot de 

treinkernen van de Lelylijn, maar ook de aangrenzende gemeenten en regio’s erbij betrekt. Het 

gaat tenslotte om de vitaliteit van het hele noorden. Wij vragen de provincie daarom om ons als 

regio goed mee te nemen in het vervolgtraject van de Lelylijn en het Deltaplan in het bijzonder. 

Wij zullen er daarbij ook aandacht aan besteden om uw raden in positie te brengen met ruime 

mogelijkheid voor inbreng. 

U heeft in de media al diverse berichten kunnen lezen over de inzet van andere gemeenten en 

regio’s als het gaat om de Lelylijn – Deltaplan Noord. Met het bijgevoegd persbericht geven wij 

aandacht aan de inbreng die vanuit onze regio wordt gedaan.
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