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Schriftelijke reactie
In onze beantwoording van vragen van de GroenLinks fractie van 16 februari 2021 over de F4 samenwerking
gaven wij al aan dat deze samenwerking nog zeer levend is. De samenwerking F4 gemeenten betreft in dit
geval de Economische ontwikkeling van de F4 maar daarmee ook Fryslân in de breedte. Daarbij doen we
zaken samen waar we op bovengemeentelijk niveau ook echt beter kunt opereren. Op dit moment springt
daar de gezamenlijke acquisitie van bedrijven met provincie en NOM uit. Door hierin gezamenlijk op te
treden en een goed “verhaal” voor bedrijven neer te zetten zijn we krachtiger dat dat we afzonderlijk
elkaar beconcurreren. De F4 treden verder sterk gezamenlijk op bij dossiers als bedrijventerreinen, het
Innovatieplatform Fryslân en samenwerking havens. We kiezen gezamenlijke routes ook als het gaat om de
(financiële) ondersteuning van gezamenlijke projecten/programma’s als Wolkom Thus en Sterk Fries
Ondernemerschap. Daarmee maken we massa en breed draagvlak. Ook het ondersteunen bij lobby’s en van
elkaars sterke clusters is van belang.
Na jaren van samenwerking is het goed deze tegen het licht te houden en te bepalen hoe je hiermee verder
wil. De wethouders EZ F4 hebben eerder een soort stip voor de toekomst aangegeven met de boodschap:
we willen verder gaan met de samenwerking en kijken waar en hoe we deze kunnen versterken.
Op dit moment zitten we in het vervolgtraject om dit verder scherp te krijgen en uit te werken: Waar
werken we gezamenlijk aan en hoe organiseren we dat? We kijken daarbij naar alle relevante economische
thema’s en of en hoe een F4 samenwerking daarin meerwaarde kan hebben. Dat doen we kritisch omdat
focus van belang is. We beseffen ons ook dat de F4 gemeenten hierin niet alleen staan. We zijn hierover
daarom ook veel in gesprek met de provincie en het Innovatiepact Fryslân (IPF) als leading partners als het
gaat om economisch beleid en stimulering in Fryslân. Ook zij denken na over de toekomstige economische
stimulering van Fryslân en hun rol daarin. Het is wel duidelijk dat we elkaar hierin moeten versterken en
aanvullen. Geen partij kan dit alleen, zeker als het gaat om dossiers als lobby en structuurversterking. We
verkennen nu hoe we dat de komende jaren het beste vorm kunnen geven en welke rollen partijen hebben.
We verwachten hier in de komende periode meer scherpte in te krijgen en zullen conclusies en verdere
vervolgstappen uiteraard met de raad delen.
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