
De Frys KE marren

Gemeente
Súc/ivest-Fryslân

Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân
Postbus 20120
8900 HM LEEUWARDEN

Provincie Fryslan

2 5 OKT 2022

Joure, 15 september 2022 
Verz.:

Onderwerp:
afspraken bedriiventerrelnen regio Zuidwest Frvslân

Zaaknummer : Z.707734 
Uw kenmerk ;
Beh. door ; Michel Hulsman en

Lourens Bergsma 
Bijlage(n) : 1

Geacht college,

In de afgelopen periode hebben wij als gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren met de provincie 
Fryslan gesproken over bedrijventerreinen in de regio Zuidwest Fryslân. Doel van deze gesprekken was om 
te komen tot een herijking van de bestaande, gezamenlijke afspraken uit 2017 omtrent bedrijventerreinen 
in onze regio. We onderschrijven de noodzaak van deze herijking van harte. Immers economische en 
mondiale omstandigheden wijzigen snel en het is van belang om daar met concrete afspraken dicht op te 
zitten. Over de doelstellingen zijn we het ook nadrukkelijk eens: komen tot afspraken die recht doen aan de 
voorziene economische vraag in de regio en daarmee tegelijkertijd onnodig ruimtegebruik voorkomen.

De gesprekken hebben we, net als bij de voorgaande afspraken, gevoerd met als vertrekpunt de nieuwe 
behoefteramingen bedrijventerreinen van Bureau Louter.

Wij kunnen u meedelen dat onze colleges van burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de 
Regionale afspraak bedrijventerreinen Zuidwest Fryslan zoals deze eerder met u is besproken (zie bijlage). 
Er ligt wat ons betreft nu een set regionale afspraken die recht doet aan de vraag vanuit ons bedrijfsleven 
en tegelijkertijd onnodig ruimtegebruik tegengaat. De afspraken bieden de komende jaren gefaseerd 
ruimte voor meer regionale uitbreiding in de A7 / A6 zone (Sneek, Bolsward, Joure, Lemmer) maar biedt 
ook voor kleinere kernen in onze gemeenten perspectief. Voor de leefbaarheid vinden we het namelijk van 
groot belang dat bedrijven zich ook lokaal, naar aard en schaal kunnen ontwikkelen.

De afspraken gaan over noodzakelijke uitbreidingen, maar ook over het zorgvuldig omgaan met en de inzet 
van bestaande terreinen. Zoals besproken hechten wij aan een regelmatige, tussentijdse evaluatie van de 
afspraken.



Met deze brief verzoeken wij uw college in navolging van onze colleges in te stemmen met de afspraken 
bedrijventerreinen regio Zuidwest Fryslân.
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