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Geachte leden van de gemeenteraden, Provinciale Staten en AB van het Wetterskip, 

 

Met dit voortgangsbericht brengen we u op de hoogte over de vorming van de regionale 

samenwerking in Netwerk Noordoost. Naast de Versnellingsagenda gaan we na waar we willen 

samenwerken in Noordoost Fryslân, zodat we onze gezamenlijke ambtie bereiken om in 2040 

topregio in Noord Nederland te zijn. 

Betrokkenheid van u als volksvertegenwoordigers tot nu toe 
In februari hebben alle vier de colleges van de gemeenten besloten de samenwerking voort te willen 

zetten met een stevige ambitie, en bij de raden op te halen wat zij hiervan vinden. Provincie en 

Wetterskip hadden al eerder besloten regionaal te willen blijven samenwerken. 

De gemeenteraden hebben zich ieder voor zich eind maart over de concept samenwerkingsagenda 

gebogen, en de portefeuillehouders meegegeven wat zij in de samenwerking belangrijk vinden. En 

wat juist niet. Rode draad in de vier besprekingen was dat alle raden het belang van regionale 

samenwerking onderkennen, zonder daarbij grote en nieuwe dingen op te willen tuigen. Met een 

logisch vervolg op ANNO II, naast de Versnellingsagenda, komen we samen verder dan alleen. Meer 

specifiek hebben de besprekingen opgeleverd dat cultuur als extra opgave verkend wordt. Ook de 

boodschap om het vooral zelf te doen met een lytse en linige organisatie die ondersteunt en 

coördineert, kwam luid en duidelijk binnen.   

 

Ter voorbereiding op deze raadsbesprekingen organiseerden we op 3 maart een informatieve sessie 

in de vorm van een webinar. Portefeuillehouders lichtten de ideeën en plannen toe en hoogleraar 

Caspar van den Berg liet zijn licht schijnen over de regionale samenwerking. Hij vertelde dat we goud 

in handen hebben, door de manier waarop we gezamenlijk optrekken. 
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Verkenning van de opgaven 
Na de positief-kritische reacties en bijdragen uit de gemeenteraden zijn we met de betrokken 

inhoudelijk portefeuillehouders de agenda gaan laden. Centrale vragen zijn: op welke onderwerpen 

willen we samenwerken als regio en wat betekent die ambitie van topregio eigenlijk? En als 

contramal daarvan: wat doen we bij voorkeur zelf of op een andere schaal of andere plek, zoals 

bijvoorbeeld in de Versnellingsagenda? We blijven op zoek naar die tûke en beheinde agenda, met 

opgaven die wat opleveren voor ons apart, voor ons als regio èn die bijdragen aan de ambitie om 

topregio te worden. Zo is samen subsidies krijgen soms makkelijker dan alleen.  

We zitten nu midden in die verkenning. Via zeven zogenaamde opgaventafels bespreken de 

inhoudelijk portefeuillehouders de 12 opgaven genoemd in de concept samenwerkingsagenda èn de 

opgave cultuur. We laden de ambitie, met de opbrengsten uit die opgaventafels. We maken keuzes. 

De inhoudelijke en onderlinge afstemming vraagt tijd. De maanden mei en juni gebruiken we 

daarvoor. We tillen daarom de besluitvorming over de zomer.  

Besluitvorming 
De besluitvorming verschilt per organisatie: de gemeenteraden krijgen de concept-

samenwerkingsagenda ter besluitvorming voorgelegd. We zijn als burgemeesters en dus 

portefeuillehouders regionale samenwerking van mening dat een stevige samenwerking in onze 

regio niet kan zonder instemming van onze gemeenteraden. We stellen voor dit in de 

raadsbijeenkomsten in Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen van 14 oktober – en in 

Dantumadiel 1 en 2 november – te bespreken. 

Als volksvertegenwoordigers van provincie en Wetterskip neemt u kennis van de 

samenwerkingsagenda. Dit zal na besluitvorming in respectievelijk GS en DB ook in oktober zijn. 

 

We vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

de portefeuillehouders regionale samenwerking Noordoost Fryslân, 

 

 

 

Klaas Agricola 

Burgemeester Gemeente Dantumadiel 

 

 

 

Oebele Brouwer 

Burgemeester Gemeente Achtkarspelen 

 

Klaas Fokkinga 

Gebiedsgedeputeerde Provinsje Fryslân 

 

 

Otto van der Galiën 

Lid DB Wetterskip 

 

Jeroen Gebben 

Burgemeester Tytsjerksteradiel 

 

 

Johannes Kramer 

Burgemeester Noardeast-Fryslân 
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