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Voorwoord
Eind 2010 kreeg de Rabobank het verzoek van burgemeester drs. H.H. Apotheker om een
onderzoek te doen naar de specifieke kenmerken van de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân
en de specifieke mogelijkheden voor een blijvend welvarende toekomst. Door een nauwe
samenwerking tussen de gemeente, ondernemers, Rabobank Nederland en Rabobank
Sneek-Zuidwest Friesland is tegemoetgekomen aan deze vraag.
Een geselecteerde groep ondernemers uit diverse branches en zo goed mogelijk gespreid
over het gebied van de nieuwe gemeente, is uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. De vraagstelling werd door zowel het ambtelijk apparaat als door alle ondernemers
direct opgepakt. Dit impliceert de ambitie in de nieuwe gemeente om gezamenlijk zaken tot
stand te brengen. De ondernemers en bestuurders hebben ieder hun steentje bijgedragen
aan het proces en aan het product dat voor u ligt.
Wellicht was het proces net zo belangrijk als het product. Het bleek namelijk dat de wil om
gezamenlijk iets tot stand te brengen groot is en dat er veel belangstelling bestaat voor elkaars werkvelden. Open staan voor elkaar, met elkaar uitdagingen aangaan en samenwerking zullen mogelijk het positieve verschil gaan maken in de nabije toekomst.
Het enthousiasme in de werkgroep en in de interviews geeft veel vertrouwen voor de toekomst. Als Rabobank zijn we er trots op dat we voor deze inspirerende klus zijn gevraagd
en we wensen een ieder (ook u als lezer) veel voorspoed, welvaart en welzijn in de nieuwe
gemeente Súdwest Fryslân. Dit onderzoek kan daar wellicht aan bijdragen.

Bert Roman
Directievoorzitter Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland
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Inleiding
Per 1 januari 2011 is de nieuwe gemeente Súdwest Fryslân gestart, bestaande uit de voormalige gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel.
De nieuwe gemeente zal met in totaal 82.000 inwoners en 39.000 banen de tweede gemeente van Friesland zijn na Leeuwarden (93.000 inwoners en 65.000 banen).
De verschillende kernen waaruit Súdwest Fryslân bestaat, hebben ieder hun eigen cultuur,
historie en identiteit, maar vertonen ook overeenkomsten in de economische structuur en
de recreatieve natuurlijke omgeving. Bij de (nieuwe) gemeente leefde de wens om de huidige sociaal-economische kenmerken van het gebied in kaart te brengen om te weten waar
de nieuwe gemeente bij haar start „staat‟. Deze kenmerken vormen de input voor een lijst
van sociaal-economische kansen (Unique Selling Points, USP‟s) voor bestuur, inwoners en
het bedrijfsleven. Deze USP‟s kunnen richting geven aan toekomstig beleid, en bijdragen
aan een goede overgang van de oude naar de nieuwe gemeente.
Kaart 1: van het onderzoeksgebied

Aanpak onderzoek
Om de kwantitatieve gegevens van de gemeente Súdwest Fryslân in perspectief te plaatsen,
zal in dit onderzoek (daar waar mogelijk) de nieuwe gemeente worden vergeleken met de
provincie Friesland en Nederland. Naast de kwantitatieve gegevens zijn diverse kwalitatieve
gegevens gebruikt, zoals beleidsstukken en informatiebronnen van de gemeente, provincie,
Rijksoverheid, Kamer van Koophandel, Centraal Bureau Statistiek et cetera. Om zowel de
kwantitatieve als kwalitatieve data in regionaal perspectief te plaatsen, zijn een rondetafelbijeenkomst, tien interviews en een workshop met stakeholders uit de regio gehouden. De
uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de verschillende hoofdstukken van dit onderzoek.
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Leeswijzer
In hoofdstuk 1 van dit onderzoek wordt aan de hand van de Regionaal-Economische Thermometer de economische prestaties van het bedrijfsleven in Súdwest Fryslân in 2009 en
2010 vergeleken met die van de provincie Friesland en Nederland als geheel. Hoofdstuk 2
zal ingaan op twee belangrijke sectoren in het gebied: de landbouw en de waterrecreatieve
sector. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 (arbeidsmarkt), hoofdstuk 4 (woningmarkt) en
hoofdstuk 5 (voorzieningen en winkelen) de verschillende functies in beeld gebracht die de
nieuwe gemeente in demografisch en economisch opzicht vervuld. Het rapport begint met
een aantal conclusies en aanbevelingen die aangeven welke kansen er zijn om van de gemeente Súdwest Fryslân een welvarende gemeente te maken en welke acties daarvoor
noodzakelijk zijn.
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Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de conclusies van de afzonderlijke hoofdstukken gepresenteerd en
weergegeven in een SWOT voor Súdwest Fryslân. De SWOT is tot stand gekomen door middel van data-analyse, een rondetafelbijeenkomst, workshop en interviews met diverse partijen uit de regio. Op basis van deze SWOT-analyse zullen wij aanbevelingen formuleren
voor het sociaal- economische beleid van de nieuwe gemeente.

Economie en landschap
“De gemeenten moeten hun krachten bundelen en regionaal beleid maken, wil je iets bereiken”.
“Onze kleinheid en gebrek aan ambitie is onze grootste bedreiging”.
“Als gemeente heb je een facilitaire en promotionele taak”.
De gemeente Súdwest Fryslân ligt in het Nationale Landschap Zuidwest-Friesland. Het
meest bekende landschapselement vormen de Friese meren. De ligging in het Nationale
Landschap en omringd door natte infrastructuur vormen zowel kansen als belemmeringen
voor sociaal-economische activiteiten. Op het gebied van (water)toerisme biedt het diverse
mogelijkheden om de regio op de kaart te zetten. Op het gebied van woningbouw en bedrijventerreinen zorgt het mogelijk voor beperkingen, maar wellicht ook voor kansen.
Kenmerkend voor Súdwest Fryslân is de diverse sectorstructuur. De nieuwe gemeente leunt
op vier belangrijke economische pijlers: landbouw, industrie, recreatie & toerisme en zorg.
Met name de landbouw en de industrie staan onder invloed van internationale ontwikkelingen. Beide sectoren worden als gevolg van technologische vernieuwingen en schaalvergroting geconfronteerd met een afname van het aantal banen. De industrie krijgt ook steeds
meer te maken met verplaatsing van productie naar lagelonenlanden. De sector is conjunctuurgevoelig en is hard geraakt door de economische recessie. Echter, zij weet door de aantrekkende wereldhandel weer de weg omhoog te vinden. De conjunctuurongevoelige zorgsector zal in de nabije toekomst een steeds grotere rol in de regionale en lokale economie
vervullen. Nu al is het aandeel van de sector in de totale bruto toegevoegde waarde in Súdwest Fryslân hoger dan landelijk.
Aanbevelingen ruimtelijk-economische activiteiten
Vorm een visie op de ruimtelijk-economische activiteiten. In deze context is het van
belang dat de gemeente regionaal beleid maakt voor wat betreft de bedrijventerreinen. In welke kern komt wat voor type bedrijvigheid? Vanwege de relatie met het
landschap, toerisme en recreatie en de landbouw en de schaal en omvang van de
kernen is het van belang om de industriële ontwikkeling en de dienstensector bij bepaalde kernen te concentreren: Bolsward, Sneek, Workum, Stavoren, Heeg en
Woudsend. Betrek hierbij ook de omringende gemeenten.
Súdwest Fryslân wordt gekenmerkt door een betrokken bedrijfsleven. Het MKB is een
stabiele factor in de economie van Súdwest Fryslân. Maar om de concurrentiekracht
en het innovatievermogen te versterken is het ook nodig dat het grootbedrijf optimaal wordt gefaciliteerd. Hierbij dient de focus op de twee grootste kernen te liggen.
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Investeer in digitale infrastructuur en glasvezel voor bedrijventerreinen en woningen.
Daarnaast speelt internet een steeds belangrijkere rol in de levering van zorg en het
aantrekken van personeel. In deze context is het raadzaam dat de overheid en het
bedrijfsleven expertise inhuurt op het gebied van ICT, zodat zij optimaal binnen de
digitale netwerken kunnen opereren.
Súdwest Fryslân wordt door veel mensen uit overig Nederland als „te ver weg‟ beschouwd. Het gebied ligt aan de A7, heeft een goede infrastructuur met weinig knelpunten en een spoorwegverbinding die dwars door het gebied loopt (van Sneek naar
Stavoren). De rest van Súdwest Fryslân is niet op deze verbinding aangesloten. Deze
spoorwegverbinding zou beter benut kunnen worden door intensievere verbindingen
met het achterland. Wel zijn er goede busverbindingen door de polder en over de afsluitdijk naar de Randstad.
Het in gebruik nemen van vliegveld Lelystad (wat als regionale luchthaven wordt
aangemerkt en een zakelijke functie krijgt) kan resulteren in spin-off voor Súdwest
Fryslân. Onder andere in termen van werkgelegenheid. Maar dit geldt ook voor het
bedrijfsleven in Flevoland en in de Randmeren. Het is dus aan te raden dat zowel de
overheid als het bedrijfsleven de ontwikkelingen rondom het vliegveld nauwlettend in
de gaten houden. En tijdig gezamenlijk actiepunten bedenken die gericht zijn op het
maximaal profiteren van de mogelijkheden die vliegveld Lelystad biedt.
Aanbevelingen waterrecreatieve sector
De organisatiegraad van de waterrecreatieve sector is versnipperd. Door dit te verbeteren kan efficiënter worden opgetreden met gemeente en waterbeheerders. De
organisatiegraad van deze ondernemingen kan worden verbeterd om de kwaliteitsslag te maken. Tegelijkertijd is dit lastig, omdat ondernemers ook elkaars concurrenten zijn. Over onderwerpen als toeristenbelasting en openingstijden is gezamenlijk
optreden geen probleem. Maar het gezamenlijk verbeteren van de voorzieningen kan
een lastig punt zijn.
Súdwest Fryslân heeft concurrentie van andere (toerisme)regio‟s. Het grote voordeel
voor dit gebied ligt gelegen in het unieke Friese Merengebied. Het Friese Merenproject heeft de kwantiteit en de kwaliteit van de watersportvoorzieningen in Súdwest
Fryslân aanzienlijk verbeterd. Om hier economisch een slaatje uit te slaan is het van
belang dat de recreatieve toegankelijkheid tussen het IJsselmeer en het binnenwater
van Súdwest Fryslân als speerpunt in de gebiedsontwikkeling wordt opgenomen.
Een deel van het gebied van Gaasterlan-Sleat is aaneengesloten met die van Súdwest Fryslân. In dit kader kan het verstandig zijn om Gaasterlan-Sleat bij het recreatie- en toerisme beleid van Súdwest Fryslân te betrekken.
Het is belangrijk om de watersportsector te inventariseren om te beoordelen wat je
precies in huis hebt. Binnen deze inventarisatie is het zaak om de verschillende doelgroepen voor de waterrecreatieve sector in kaart te brengen (“recreatie is maatwerk”). Belangrijke vragen hierbij zijn: wat verdienen we aan welke doelgroep? Willen we in het (waterrecreatieve) beleid de focus op één of meerdere doelgroepen
leggen? Een meer specifieke doelgroep hierbinnen vormen de vele jacht- en
scheepsbouwers die de gemeente rijk is. Gemeente en bedrijfsleven dienen samen
na te denken over het creëren van aantrekkelijke waterrecreatiemogelijkheden voor
de verschillende doelgroepen.
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Nader onderzoek dient uit te wijzen of seizoensverlenging in de winter een reële
kans is. Bij seizoensverlenging dient namelijk de verblijfsrecreatie te worden uitgebreid en winterevenementen te worden aangeboden.
Aanbevelingen landbouw
Súdwest Fryslân kan op twee sectoren inzetten voor wat betreft innovatie: water en
landbouw. Voor wat betreft technologieën op het gebied van water dienen de krachten van het regionale bedrijfsleven samen te worden gebundeld met het kennisinstituut in Leeuwarden. De gemeente Súdwest Fryslân is al partner van het kennisinstituut.
Met het oog op duurzaamheid is er steeds meer vraag en behoefte aan alternatieve
energie. Vanwege de korte verbindingen tussen de kernen in Súdwest Fryslân is het
mogelijk om de mest om te zetten naar energie. Daarnaast zou gekeken kunnen
worden hoe natuurlijke bronnen als zon, wind en water 1 duurzaam kunnen worden
gebruikt. De uitwerking hiervan kan in werkgroepen plaatsvinden.
Efficiënte voedsel- en zuivelproductie in de landbouw is een belangrijk aandachtspunt. De grote vraag hierbij is hoe we er met de huidige regelgeving op kunnen inspelen? Met meer monden te voeden in de komende decennia en de oplopende
voedseltekorten is duurzame productiviteitsverhoging een vereiste. Op het gebied
van de landbouwtechnologie kan er tussen de agrariërs en de universiteit Wageningen (WUR) meer kennis worden uitgewisseld op dit gebied. Dit zou in werkgroepen
kunnen worden uitgewerkt. Súdwest Fryslân zou een proeftuin voor landbouwtechnologie kunnen zijn.
De landbouw kan ook bijdragen aan het toerisme in de vorm van verbredingsactiviteiten. De beleving staat binnen het toerisme steeds meer centraal. Door intensievere relaties te leggen tussen de landbouw en recreatie kun je de landschappelijke
waarde van het gebied vergroten.

Sterkten
Súdwest Fryslân maakt onderdeel uit van
het kennisinstituut in Leeuwarden op het gebied van water (ter bevordering en stimulering van kennis en innovatie).

Zwakten
Beleid, beheer en toezicht in relatie tot water
en waterrecreatie is ingewikkeld georganiseerd. Dit resulteert in een wirwar van relaties tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

De landbouw, industrie en waterrecreatieve
sector zijn belangrijke pijlers in de economie
van Súdwest Fryslân.
Kansen
Efficiënte voedselproductie in de landbouw
en duurzame melkproductie.

Bedreigingen
De overmatige bescherming van de ecologie
kan ten koste gaan van de economie (Natura
2000).

1 Bijvoorbeeld het Blue Energy Project. Blauwe energie is de werktitel voor de energie die kan worden gewonnen
door het verschil in zoutconcentratie tussen zeewater en zoet water.
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Intensieve relaties leggen tussen landbouw
en toerisme (waarbij je de streekproducten
niet moet idealiseren).

Het Friese Merenproject heeft de toegang en
het verblijf aanzienlijk verbeterd. Dit kan
nadrukkelijker worden uitgedragen in combinatie met de cultuurhistorie van de stadjes
(in termen van vermarkting).
Meer watersportevenementen aantrekken,
faciliteren en uitnutten (in Workum, Makkum, Sneek). Zij trekken duizenden bezoekers.

De rijksoverheid trekt zich terug en legt zich
toe op haar kerntaken; daarmee legt ze
meer (financiële) verantwoordelijkheden
neer bij lokale overheden, sectororganisaties, bedrijven en recreanten.
De watersportmarkt is conjunctuurgevoelig.

Arbeidsmarkt
“De kwaliteit van leven en wonen is hier hoog, maar hier heb je minder carrièremogelijkheden”.
“Friesland exporteert zijn intellect”.
Het vertrek van jongvolwassenen en een toenemend aantal 65-plussers ten opzichte van de
potentiële beroepsbevolking heeft zijn weerslag op de arbeidsmarkt. De babyboomers verlaten de arbeidsmarkt en daarmee gaat opgebouwde kennis verloren. Tegelijkertijd zijn er
onvoldoende mensen om deze grote groep op te volgen. Het gevolg is een grote concurrentiestrijd tussen de verschillende regio‟s in Nederland om vakbekwame mensen aan te trekken en te behouden.
Voor Súdwest Fryslân geldt dat Bolsward en Sneek een hoge werkgelegenheidsfunctie (banen ten opzichte van de beroepsbevolking) hebben. Nijefurd, Wûnseradiel en Wymbritseradiel hebben een relatief lage werkgelegenheidsfunctie. Het algemene knelpunt op de arbeidsmarkt in de regio is het tekort aan „vaklui‟ en aan hoogopgeleiden. Meer specifiek kunnen we als gevolg van de vergrijzing tekorten verwachten in de zorgsector. De zorgsector
speelt een grote rol in Súdwest Fryslân, af te leiden aan de hoge werkgelegenheidsfunctie
die zij binnen het gebied bekleedt.
Aanbevelingen
Voor de toekomst wordt met name het tekort aan hoogopgeleiden en het tekort aan
arbeidskrachten in de zorg en de bouw een probleem. Vanaf de middelbare schooltijd
en de ROC‟s zou je leerlingen al aan het bedrijfsleven moeten binden middels stages
en bedrijfsbezoeken. Hiervoor zijn sommige bedrijven in de regio al diverse trajecten
gestart. Vanwege een mogelijk gebrek aan financieringen is de continuïteit van deze
projecten niet gegarandeerd. De financiering van dergelijke projecten komt grotendeels voor rekening van het bedrijfsleven. Om jongeren ook voor de toekomst aan
deze regio te binden is het dus van belang dat onderwijs, overheid en ondernemers
hierover met elkaar in gesprek gaan hoe dergelijke „bindingsprojecten‟ ook in de toekomst kunnen worden voortgezet.
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In deze tijden zien we vervagende grenzen tussen wonen en werken. Het flexibel
werken en het thuiswerken is steeds bij meer organisaties onderdeel van het dagelijkse werkritme. Dit biedt mogelijkheden voor mensen die in de Randstad werken en
in Súdwest Fryslân willen wonen. De afstand vormt dan een kleinere belemmering.
We zien een toenemend belang van kwaliteit bij wonen en leven bij arbeidsmarktkeuzen. De hoge kwaliteit van wonen biedt kansen voor Súdwest Fryslân om zich te
onderscheiden van andere regio‟s om hoogopgeleiden aan te trekken. Bedrijven zouden bovengenoemde mogelijkheid kunnen inzetten bij de werving van personeel.
Sterkten
Ligging aan de A7.
Diverse sectorstructuur biedt mogelijkheden
voor werknemers uit verschillende beroepsgroepen.
Positieve werkgelegenheidsontwikkeling, met
name in de industrie- en zorgsector.
De arbeidsmarkt is vooral lokaal van aard.
Kansen
Regionale afstemming werkgelegenheid.
Flexibel werken en op afstand werken.

Zwakten
Tekort aan „vaklui‟ en hoogopgeleiden.
Lage arbeidsparticipatiegraad vrouwen.

Bedreigingen
Er is sprake van een ruime kantorenmarkt.
Krapte op de arbeidsmarkt als gevolg van
een krimpende beroepsbevolking en de vergrijzing.

Verhoging van de arbeidsparticipatie onder
vrouwen door vervangingsvraag in de zorg
en het onderwijs.

Woningmarkt
“Súdwest Fryslân mag niet het Wallonië worden”.
Ontgroening en vergrijzing hebben ook op dit terrein invloed. De bevolkingsgroei in Súdwest
Fryslân blijft naar verwachting de komende tien jaar flink achter bij de landelijke groei. Het
vertrek van jongvolwassenen uit de regio zorgt voor weinig dynamiek op de woningmarkt.
Daarnaast speelt de toename van het aantal huishoudens en een vergrijzende bevolking die
steeds langer thuis wenst te wonen de komende decennia een grote rol op de woningmarkt.
In Nederland is sprake van een woningtekort. Regionaal zijn er echter sterke verschillen. In
aantrekkelijke (centrale) regio‟s met een sterke bevolkingsgroei ligt het tekort doorgaans
hoger dan landelijk, terwijl in de Nederlandse krimpregio‟s juist sprake is van een woningoverschot. Ook in Súdwest Fryslân is in 2010 en 2020 sprake van een woningoverschot.
Binnen de vijf voormalige gemeenten bestaan echter wel verschillen. Zo hebben Bolsward,
Sneek en Wymbritseradiel een woningoverschot. Terwijl Nijefurd en Wûnseradiel in 2020
een woningtekort verwachten.
Aanbevelingen
In Súdwest Fryslân is in kwantitatieve termen sprake van een overschot aan woningen. Daarom is uitbreiding van de woningvoorraad niet gewenst. Op termijn leidt dit
tot grotere overschotten en verder dalende huizenprijzen. Toch is er sprake van
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schaarste, maar dan in kwalitatieve zin. Er bestaat namelijk een mismatch tussen
vraag en aanbod, wat inhoud dat veel woningen niet voldoen aan de vraag. De woningmarkt zou zich daarom moeten richten op aanpassingen aan bestaande woningen. Het gaat daarbij vooral om woningen voor ouderen, aangezien dat een sterk
groeiende groep is, en voor jongeren, aangezien deze groep behouden dient te worden voor de regio. Hierbij zou de focus op „inbreiding‟ kunnen worden gelegd.
Hieraan kan weliswaar minder worden verdiend, maar met het oog op de toekomstige krimp van de bevolking is de leefbaarheid en kwaliteit van de woonomgeving belangrijk.
Uit diverse onderzoeken blijkt dat met het oog op de vergrijzing er een toenemende
behoefte zal zijn aan grondgebonden woningen of appartementen. Inzicht in de woningvoorraad en de structuur van wijken is in deze zin van belang om te bekijken
waar in de nieuwe gemeente aanpassingen nodig zijn om aan de toekomstige vraag
naar woningen te voldoen.
Sterkten
Combinatie van stedelijkheid en platteland.
Gunstige samenstelling woningvoorraad.
Verhuizingen vinden met name binnen Súdwest Fryslân plaats, en meer specifiek binnen de voormalige eigen gemeente van de
inwoners.
Goede kwaliteit van de woonomgeving.
Kansen
Tweede woning voor pensionados.
Toenemende vraag naar nultredenwoningen.
Toename van aantal éénpersoonshuishoudens.
Veranderende bevolkingssamenstelling.

Zwakten
Beperkte bevolkingsgroei.
Vertrek van jongvolwassenen.

Bedreigingen
Achterstallig onderhoud in bepaalde wijken
en dorpen.
Vergrijzing.
Ruime woningmarkt.
Daling van de huizenprijzen.
Daling van de koopkracht.

Voorzieningen
“Toerisme zorgt voor leefbaarheid en ontwikkeling”.
“We moeten onze trots en sociale samenhang omzetten naar ambitie om de leefbaarheid te
bevorderen”.
De ontgroening en vergrijzing hebben ook hun weerslag op het voorzieningenniveau. Met
ruim 60 kernen is coördinatie van voorzieningen onontbeerlijk. Het voorzieningenniveau is
een belangrijke graadmeter voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van een gebied. Momenteel past de schaal van voorzieningen niet meer bij de omvang van de kernen. De afstand tot bepaalde voorzieningen, zoals het voortgezet onderwijs en zorgvoorzieningen, is
gemiddeld groter dan in de rest van Nederland. Deze afstand zal in de toekomst ook alleen
maar groter worden. De afstand tot winkels is een stuk kleiner. Op het gebied van consumentenbestedingen zien we dat de winkelfunctie van Súdwest Fryslân vooral lokaal van
aard is. Binnen Súdwest Fryslân bekleedt Sneek een meer regionale winkelfunctie.
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Aanbevelingen
Het is van belang dat de nieuwe gemeente een duidelijke visie op papier zet voor
wat betreft de gebiedsindeling: waar komen welke voorzieningen? Dit kan worden
vertaald naar een duidelijk kernenbeleid voor de komende decennia waarin wordt
vastgelegd welke voorzieningen in welke kernen komen. Dit heeft ook gevolgen voor
de infrastructuur in het gebied. Het strekt tot de aanbeveling om de voorzieningen
naar de omvang en de schaal van het dorp te verdelen. Door de ontgroening en vergrijzing blijft het huidige voorzieningenniveau niet houdbaar en betaalbaar voor de
toekomst. Van de ruim 60 kernen zouden maximaal 15 kernen kunnen worden aangewezen die de coördinatie voor voorzieningen als onderwijs, winkels, vrije tijd en
zorg op zich nemen.
De zorg is nu nog met name in Sneek geconcentreerd; in de toekomst zal zij zich
gaan deconcentreren in alle kernen. Het zorgnetwerk zal in verbinding staan met alle
kernen en het inkopen van zorg zal dan leidend zijn. De vergrijzing zal zorgen voor
een toename aan werkgelegenheid in het gebied. Het niveau van de betreffende
functies past ook bij het opleidingsniveau van de regio. De vraag zal echter het aanbod overstijgen. Het is dus zaak dat de gezondheidssector en de overheid samen optrekken om de toekomstige rol van de zorg in de economie in goede banen te leiden.
De kwaliteit van voorzieningen zal omhoog moeten, indien men serieus werk wil maken van de toerismesector. Toeristen zijn minder trouw dan vroeger en eisen steeds
meer kwaliteit voor hun geld. De ondernemer moet zich hierin weten te onderscheiden, zoals een duidelijke doelgroepkeuze, uniek assortiment, gemak, service, beleving en kwaliteit.
Sterkten
Merendeel consumentenbestedingen blijft
binnen Súdwest Fryslân en de provincie
Friesland.

Kansen
De babyboomers zijn een kansrijke consumentengroep.
De verdere ontwikkeling van de (water)recreatieve sector kan er voor zorgen dat
de kwaliteit van voorzieningen hoog blijft.

Een sterke en meer diverse detailhandel in
Wûnseradiel kan resulteren in het beperken
van de afvloeiing van consumentenbestedingen naar Harlingen.

Zwakten
Voorzieningenniveau niet passend bij de
aard en schaal van de kern.
Gemiddeld is de afstand naar het voortgezet
onderwijs en zorgvoorzieningen „ver‟.
Bedreigingen
Branche- en sectorgrenzen vervagen.
De ontwikkeling van werkloosheid, koopbereidheid, economische groei (salarissen, huizenprijzen) en de inflatie beïnvloeden het
consumentenvertrouwen in sterke mate en
dus ook de groeimogelijkheden van de detailhandel.
De toetredingsdrempel in de detailhandel is
laag en de concurrentie is hoog in de buurtgemeenten (Leeuwarden, Harlingen, Joure).
Afnemende vloerproductiviteit en druk op
marges.
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Tot besluit
In het economisch beleid is ruimtelijke ordening de rode draad. Dat geldt namelijk voor natuur, economie en voorzieningen, die alle drie samen moeten gaan en elkaar niet „in de weg
moeten zitten‟. De grote omvang van de nieuwe gemeente biedt wat dat betreft kansen.
Om het nieuwe sociaal-economische beleid van Súdwest Fryslân vorm te geven, is het van
belang dat de gemeente haar bestuurlijk apparaat efficiënt inzet. Zowel burgers als bedrijven verwachten dat de nieuwe gemeente slagvaardiger te werk kan gaan dan voorheen. Zij
verwachten van de nieuwe gemeente dat zij vooral een ondersteunende rol gaat vervullen
(fungeren als facilitator). De gemeente dient hierbij de voorwaarden te scheppen (op het
gebied van (digitale) infrastructuur en regelgeving) voor economische en sociale bedrijvigheid. De markt zou de rest in moeten vullen.
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1

Het economisch presteren

Dit hoofdstuk behandelt de economische prestaties van het bedrijfsleven in Súdwest Fryslân
in 2009 en 2010. De rapportcijfers die in dit hoofdstuk worden getoond, moeten worden gelezen tegen de achtergrond van de macro-economische context. Daarom schetst paragraaf
1.1 een beeld van de huidige macro-economische stand van zaken. Paragraaf 1.2 geeft een
uitleg van de Regionaal-Economische Thermometer, het model waarmee de economische
prestatie wordt gemeten. De daarop volgende paragrafen gaan in op de economische prestatie van Súdwest Fryslân.

1.1

De schildpad en de haas

Eind 2008 was er wereldwijd sprake van een economische recessie waar ook Nederland,
met haar open economie, niet aan ontkwam. In eerste instantie kregen vooral de op export
gerichte sectoren als de industrie, de handel en de logistiek het zwaar te verduren, maar al
snel volgden ook de andere sectoren. Sinds halverwege 2009 klimt onze economie weer uit
het dal en kunnen we spreken van een relatief snel herstel. Aan het relatief snelle herstel
hebben de stimuleringsmaatregelen van overheden wereldwijd bijgedragen. Nederland profiteerde vooral van de bestedingsimpuls in andere landen, dankzij een sterk herstel van de
uitvoer. In het eerste kwartaal van 2011 ging de Nederlandse economie als een speer. De
reële economie groeide met 0,9 procent (k-o-k). Dit had te maken met de sterke toename
van de investeringen, dankzij gunstige weersinvloeden, wat de vraag naar goederen in belangrijke mate stimuleert. De komende kwartalen zullen vermoedelijk een veel gematigdere
economische ontwikkeling kennen.
Producenten helpen Nederland vooruit
De sterke groei van de investeringen was vooral te danken aan de hoge investeringen in
woningen en de grond-, weg- en waterbouw, die mogelijk werden gemaakt door de zachte
winter. Het effect van het gunstige bouwweer is echter tijdelijk. Naar verwachting zakken de
investeringen in de bouw in de komende periode weer naar hun oude niveau. De buitengewone opleving van de investeringen zet in de rest van dit jaar vermoedelijk niet in hetzelfde
tempo door. Hoewel de industriële productie in het eerste kwartaal met bijna 3 procent
steeg ten opzichte van het voorgaande kwartaal en de bezettingsgraad verbeterde tot bijna
81 procent, nam het producentenvertrouwen maar mondjesmaat toe. Dit was het gevolg
van een verslechtering van het oordeel over de orderpositie. Desondanks staan de investeringsseinen op groen. Producenten hebben aangegeven dat zij van plan zijn om dit jaar
aanzienlijk meer te investeren dan vorig jaar, zowel ter vervanging van oude machines als
ter uitbreiding van de bestaande productiecapaciteit.
De internationale handel is in 2011 nog steeds de belangrijkste motor achter de economische groei. Maar door de afvlakkende wereldhandel kan de economische groei de komende
jaren minder leunen op de externe sector. Vanwege de forse bezuinigingen hoeven we ook
niet te rekenen op de Nederlandse overheid of de consumenten. Naast de oplopende inflatie, zorgen de verhoging van de zorgpremies in 2011 en 2012 en de overheidsbezuinigingen
voor een verdere druk op de koopkracht. Tot slot wakkert de onzekerheid over pensioenen
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en de arbeids- en woningmarkt de spaardrift aan. Wat consumenten nalaten, doen producenten hopelijk wel.
Ondanks het relatief vlotte herstel van de Nederlandse economie, heeft deze ten opzichte
van snelgroeiende economieën momenteel meer weg van een schildpad dan van een haas.
In de bekende fabel is het echter de schildpad die als eerste de finish bereikt. Met een lagere, bestendige groei mogen we daarom best tevreden zijn. Naar verwachting komt de reële
economische groei in 2011 uit op 2 procent en is dan weer gelijk aan het niveau van voor
de crisis. We zijn dan bijna vier jaar verder. Voor 2012 voorzien we een groei van 1¾ procent.2

1.2

Over de Regionaal-Economische Thermometer

De Regionaal-Economische Thermometer (RET) meet de economische prestaties van Nederlandse regio's en vergelijkt die met het Nederlandse gemiddelde. De prestaties worden gemeten aan de hand van acht deelindicatoren. Deze acht deelindicatoren zijn ondergebracht
bij twee hoofdindicatoren: 'economische groei' en 'economische kracht'. Samen vormen zij
de score voor de 'economische prestatie'. Onderstaande figuur geeft de opbouw van het
model weer. In de bijlage zijn de definities van de acht variabelen opgenomen.
Figuur 1.1: Regionaal-Economische Thermometer
Winstgroei

Rendement op Eigen Vermogen

Investeringsgroei

Investeringsratio
Arbeidsproductiviteit

Productiegroei

Arbeidsvolumegroei

Werkgelegenheidsfunctie

Groei

Kracht

Prestatie

De economische prestatie van een regio waarderen we met een rapportcijfer. Voor elke
variabele zetten we de gemiddelde waarde in Nederland op een zes. Stel dat de gemiddelde
winstgroei in Nederland 10 procent bedraagt, dan scoort een regio met een gemiddelde
winstgroei van 10 procent een waardering van een zes. Ligt het cijfer boven de zes, dan
heeft de regio een hogere winstgroei gekend. Een waardering met een cijfer onder de zes
duidt op een minder dan gemiddelde score en wordt daarom als onvoldoende beoordeeld.3
Als een gemeente in 2010 een hoger rapportcijfer krijgt voor winstgroei dan in 2009, wil dat
niet zeggen dat de winstgroei hoger was in 2010, maar dat de winstgroei in die gemeente in
vergelijking met Nederland in 2010 beter was dan in 2009. De rapportcijfers zijn dus rela2 Bron: Rabobank: Economisch Kwartaalbericht, juni 2011.
3 De rapportcijfers variëren van 3 tot 9. De mate waarin de regionale score afwijkt van het gemiddelde van alle
regio's (de standaarddeviatie) vertaalt zich in punten die de regio meer of minder krijgt toebedeeld dan dat landelijke gemiddelde: een zes.
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tieve cijfers. Aan het einde van dit hoofdstuk is een tabel opgenomen met de absolute cijfers.
Het rapportcijfer voor 'economische groei' en 'economische kracht' is het ongewogen
gemiddelde van de rapportcijfers voor respectievelijk de vier groei- en de vier
krachtindicatoren. Het rapportcijfer voor de economische prestatie is het ongewogen
gemiddelde van de cijfers voor groei en kracht. De rapportcijfers zijn berekend op basis van
verschillende bronnen. Dit zijn onder andere de MKB-database en de Monitor Bedrijfsactiviteit van de Rabobank, de financiële jaarrekeningen van het CBS en de werkgelegenheidscijfers uit het zogenoemde LISA-bestand (Landelijk Informatie Systeem Arbeidsorganisaties).
De rapportcijfers worden ieder jaar opnieuw berekend met de meest actuele gegevens.
Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan tussen de cijfers die wij dit jaar over 2009 presenteren en de cijfers die wij komend jaar over hetzelfde jaar presenteren. Deze verschillen
hebben te maken met actualiseringen in het bronmateriaal.

1.3

Thermometerstand

De economische recessie heeft een forse invloed gehad op de prestaties van het bedrijfsleven in 2009. De landelijke economie is in 2009 gekrompen. In 2010 klom de economie weer
voorzichtig uit het dal. Deze landelijke krimp in 2009 en het herstel van de economie in
2010 vormen het uitgangspunt waartegen de regionale ontwikkeling is afgezet.
Figuur 1.2 toont het rapportcijfer voor de vijf kernen en de nieuwe gemeente als geheel,
voor 2009 en 2010. Voor 2010 krijgt Súdwest Fryslân een 6 voor haar economische prestatie. Daarmee presteert het gebied op het niveau van het gemiddelde Nederlandse bedrijfsleven. Het rapportcijfer voor de economische prestatie is opgebouwd uit een rapportcijfer
voor economische groei en economische kracht.
Figuur 1.2: Economisch presteren
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De vijf kernen hebben een nogal wisselende score voor hun economische prestatie. Van invloed hierop zijn de economische groeiscores. Het bedrijfsleven in Súdwest Fryslân krijgt in
2010 een 5,7 voor economische groei. De economische groei blijft (met uitzondering van
Sneek) in alle kernen achter bij de landelijke ontwikkeling (figuur 1.3). Wel zien we dat in
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Bolsward, Nijefurd en Wymbritseradiel de economische groei is gestegen ten opzichte van
2009.
Op economische kracht, een indicator voor de structuur van het bedrijfsleven, presteren
slechts twee kernen boven het landelijk gemiddelde. Sneek is in dat opzicht de meest
krachtige kern van de vijf (figuur 1.4).
Voor de economische kracht valt op dat de scores voor alle vijf kernen niet veel verschillen
met die in 2009. Over het algemeen verschillen de scores op economische kracht voor een
regio door de jaren heen weinig, doordat de indicatoren behorende bij economische kracht
meer structureel van aard zijn dan de groei-indicatoren. De indicatoren voor economische
groei kunnen meer als conjunctuurcijfers worden beschouwd.
Figuur 1.3: Economische groei

Figuur 1.4: Economische kracht
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De prestaties van het bedrijfsleven in Súdwest Fryslân worden voor een groot deel bepaald
door het bedrijfsleven in Sneek. Dit blijkt uit figuur 1.5, waarin staat welk aandeel de stad
heeft in het bedrijfsresultaat, het productievolume (bruto toegevoegde waarde), de investeringen, het aantal bedrijfsvestigingen en het arbeidsvolume van Súdwest Fryslân. Wat opvalt is dat het belang van Sneek in Súdwest Fryslân voor wat betreft het aantal bedrijfsvestigingen beduidend lager is dan bij de andere variabelen. Dit duidt op grotere bedrijven in
Sneek dan in de rest van de regio.
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Figuur 1.5: Verdeling bedrijfsleven in
regio Súdwest Fryslan, 2010
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1.4

Economische groei

De indicatoren behorende bij economische groei zijn de conjunctuurindicatoren. De economische recessie werd pas in de tweede helft van 2008 goed zichtbaar, en dan met name in
het vierde kwartaal. In 2009 viel de grootste klap. Als we naar de vier onderliggende indicatoren kijken, blijkt dat ook in 2010 de vijf kernen behoorlijk achterblijven met het gemiddelde Nederlandse bedrijfsleven.
In figuur 1.6 zijn deze indicatoren voor de vijf kernen en Súdwest Fryslân weergegeven. Zie
tabel 1.2 aan het einde van dit hoofdstuk voor een overzicht van de absolute groeicijfers.
Figuur 1.6: Indicatoren economische groei, 2010
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8

Winstgroei in Súdwest Fryslân lager dan landelijk
De winstgroei wordt berekend door het totale bedrijfsresultaat van de bedrijven in de regio
af te zetten tegen het bedrijfsresultaat in het voorgaande jaar. Wat dan blijkt, is dat de
winst in Súdwest Fryslân met 9,4 procent is gestegen. Landelijk steeg de winst met 14,5
procent. De bouwsector is de enige sector in Súdwest Fryslân die een winstdaling laat zien.
Ook landelijk had deze sector een forse winstdaling. De overige sectoren vertonen vanaf
begin 2010 een voorzichtig herstel. Vanaf 2012 verwachten wij een voorzichtig herstel in de
bouw. Dan heeft de bouw echter wel in drie jaar een flink productieverlies geleden.
Ook de productiegroei van Súdwest Fryslân blijft achter bij Nederland
De productiegroei wordt gemeten door de omvang van de bruto toegevoegde waarde te
vergelijken met deze omvang een jaar eerder. In Nederland steeg de productie in 2010 met
3,5 procent. Wymbritseradiel is de enige kern die een hogere productie behaalde dan Nederland (4,9 procent) waardoor zij het rapportcijfer 6,4 kreeg. De bouw- en de overheidsen onderwijssector zijn in Súdwest Fryslân de sectoren die in 2010 een krimp van de productie noteerden.
Investeringsgroei van Súdwest Fryslân ligt op het Nederlandse gemiddelde
De investeringsgroei wordt berekend door de investeringen in 2010 af te zetten tegen de
investeringen in 2009. Landelijk daalden de investeringen met 0,2 procent. Zo ook in
Súdwest Fryslân. Wel zien we verschillen tussen de vijf kernen. Bolsward en
Wymbritseradiel kenden een krimp van de investeringen van respectievelijk 0,6 en 0,4
procent. Deze krimp zat zowel in Súdwest Fryslân als in Nederland in de industrie, de bouw,
de handel, de horeca en de zakelijke dienstverlening.
Daling van het arbeidsvolume is het grootste in Wûnseradiel en Wymbritseradiel
Het arbeidsvolume is de werkgelegenheid gemeten in arbeidsjaren (fulltime banen). Het
aantal banen is dus altijd groter dan het arbeidsvolume omdat er ook parttime banen zijn.
In 2010 kromp het arbeidsvolume in Nederland met 0,9 procent. In Wûnseradiel en Wymbritseradiel kromp het arbeidsvolume met respectievelijk 2,6 en 2,1 procent. Alle sectoren
(met uitzondering van de publieke sector) kregen te maken met een krimp van het arbeidsvolume. De zorg, al een aantal jaren de sterkst groeiende sector in Nederland, zag het arbeidsvolume met 3 procent toenemen. Ook de overige (semi-)overheidssectoren kenden
een lichte groei van het arbeidsvolume.

1.5

Economische kracht

De vier indicatoren behorende bij economische kracht geven een indicatie van de gezondheid van het bedrijfsleven. Deze cijfers fluctueren veel minder door de jaren heen. Hoewel
de recessie ook op deze indicatoren van invloed is, zijn de verschillen met voorgaande jaren
kleiner.
Figuur 1.7 laat zien dat Súdwest Fryslân ook op de vier krachtindicatoren wisselend scoort.
Vooral het rendement op het eigen vermogen en de investeringsratio springen er in positieve zin uit. Ook hiervoor geldt dat de absolute cijfers zijn weergegeven in tabel 1.2 aan het
einde van dit hoofdstuk.
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Figuur 1.7: Indicatoren economische kracht, 2010
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Rendement op eigen vermogen flink hoger dan landelijk
Het rendement op het eigen vermogen (REV) geeft de verhouding weer tussen het gerealiseerde bedrijfsresultaat en het eigen vermogen waarmee dit is verkregen. De REV is door
de winststijging gestegen ten opzichte van 2009 en ligt ruim boven het landelijke cijfer in
2010 (10 procent). De REV was in Súdwest Fryslân in 2010 in de meeste sectoren hoger
dan landelijk.
Lager cijfer voor de arbeidsproductiviteit dan Nederland
Om de arbeidsproductiviteit te meten, is de bruto toegevoegde waarde gedeeld door het
totale arbeidsvolume (fte). Het is dus de gemiddelde toegevoegde waarde van een fulltime
medewerker per jaar. De arbeidsproductiviteit in Nederland lag in 2010 op € 89.000. Uit
onderstaande tabel blijkt dat de arbeidsproductiviteit in Súdwest Fryslân een stuk lager ligt
dan het landelijk gemiddelde.
Tabel 1.1: Arbeidsproductiviteit
2010

Bolsward

Nijefurd

Sneek

Wûnseradiel

Wymbritseradiel

Arbeidsproductiviteit

€ 71.000

€ 61.000

€ 80.000

€ 58.000

€ 66.000

De arbeidsproductiviteit is bij uitstek een variabele die sterk verschilt per sector. Hoe hoger
de kapitaalintensiteit (en dus hoe lager de arbeidsintensiteit), hoe hoger de arbeidsproductiviteit. Zo heeft de (kapitaalintensieve) industrie in Nederland een arbeidsproductiviteit van
€ 142.000 en bedraagt de toegevoegde waarde van een fulltime werknemer in de (arbeidsintensieve) horeca „slechts‟ € 42.000. De industrie realiseert over het algemeen een hoge
arbeidsproductiviteit. Echter in Súdwest Fryslân blijft deze achter bij Nederland.
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Investeringsratio ruim boven landelijk niveau
De investeringsratio is het deel van de bruto toegevoegde waarde dat wordt geïnvesteerd.
Dit kengetal geeft een indruk van de mate waarin het bedrijfsleven bereid is om te investeren en (in sommige gevallen) vertrouwen heeft in de toekomst. De investeringsratio bedroeg voor Nederland als geheel 18 procent. In Súdwest Fryslân bedroeg deze 21 procent.
De verschillen tussen sectoren zijn echter groot. Vooral in de zakelijke dienstverlening en de
overheids- en onderwijssector is de investeringsratio hoog.
Wisselende werkgelegenheidsfunctie in Súdwest Fryslân
De werkgelegenheidsfunctie van een regio geeft de verhouding weer tussen het arbeidsvolume en de beroepsbevolking (personen in de leeftijd van 15-65 jaar die zich beschikbaar
stellen op de arbeidsmarkt) in een gebied. Dit geeft een indicatie van het belang van de regio als werkverschaffer. Normaliter ligt deze verhouding hoger naarmate de gemeente meer
stedelijk is. Bolsward en Sneek hebben een hogere werkgelegenheidsfunctie dan gemiddeld
Nederland. De werkgelegenheidsfunctie in Bolsward bedraagt 108, wat betekent dat voor
elke 100 leden van de beroepsbevolking 108 fulltime banen beschikbaar zijn. In Sneek is er
voor elke 100 leden van de beroepsbevolking 104 fulltime banen beschikbaar. De overige
gemeenten hebben een lagere werkgelegenheidsfunctie dan Nederland.
In figuur 1.8 is de werkgelegenheidsfunctie weergegeven. Daarin staat naast het arbeidsvolume het aantal banen per 100 leden van de beroepsbevolking. Zoals eerder vermeld is het
aantal banen altijd hoger dan het arbeidsvolume. De verhouding tussen beide geeft een indicatie van de mate waarin parttime banen worden aangeboden. Hoe groter het verschil,
hoe meer parttime banen.
Figuur 1.8: Werkgelegenheidsfunctie,
2010
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Tabel 1.2: Absolute cijfers economisch presteren
Bolsward
2009 2010

Nijefurd
2009 2010

Sneek
2009 2010

Wûnseradiel Wymbritseradiel
2009 2010
2009
2010

Economische groei
Winstgroei %
Productiegroei %
Investeringengroei %
Arbeidsvolumegroei %

-33,8
-4,3
-18,6
-1,4

7,5
3,0
-0,6
-0,6

-19,8
-4,9
-20,1
-2,1

8,3
3,0
-0,3
-1,2

-25,1
-2,4
-16,0
-1,2

10,1
3,1
-0,1
-0,5

-18,3
-4,9
-19,7
-2,3

6,4
2,9
-0,1
-2,6

-19,1
-3,9
-18,8
-2,7

11,9
3,9
-0,4
-2,1

-23,8
-3,3
-17,4
-1,6

9,4
3,2
-0,2
-1,0

-26,4
-4,0
-14,3
-1,6

14,5
3,5
-0,2
-0,9

Economische kracht
Rentabiliteit eigen vermogen %
Arbeidsproductiviteit (x 1.000)
Investeringsratio %
Werkgelegenheidsfunctie

20,4
€ 68
16,3
110

22,5
€ 71
15,8
108

23,5
€ 58
17,1
59

26,7
€ 61
16,6
57

13,8
€ 77
21,9
108

15,7
€ 80
21,2
104

29,1
€ 55
20,6
46

31,3
€ 58
20,0
46

4,1
€ 62
29,9
51

9,4
€ 66
28,7
50

15,8
€ 70
21,5
82

18,1
€ 73
20,8
80

7,8
€ 86
18,8
86

9,9
€ 89
18,1
85

Bron: Rabobank
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Sectoren uitgelicht: landbouw, waterrecreatie en zorg

2.1

Waarom deze sectoren?

Uit de workshop en interviews die met stakeholders uit de regio zijn gehouden, blijkt dat de
sectoren landbouw en waterrecreatie veelvuldig werden genoemd als kansrijke en leidende
sectoren in Súdwest Fryslân. Wanneer men aan Súdwest Fryslân denkt, dan komt al gauw
de gedachte aan het merengebied en de bijbehorende recreatiemogelijkheden naar boven.
Ruim 90 procent van de bodemoppervlakte in Súdwest Fryslân (zie figuur 2.1) wordt ingevuld door de landbouw en het binnenwater. Binnen de vijf kernen zijn er echter grote verschillen waar te nemen. Nijefurd bestaat voor het merendeel uit binnenwater, en Wûnseradiel voor circa de helft. Bolsward en Wymbritseradiel bestaan voor meer dan de helft uit
landbouwgrond. Daarnaast geldt voor Bolsward en Sneek dat circa een kwart van hun totale
oppervlakte bebouwd4 gebied is. Circa de helft van de totale oppervlakte is in gebruik voor
de landbouw.
Het belang van de landbouw in Súdwest Fryslân blijkt ook uit het aandeel in de bruto toegevoegde waarde. Uit figuur 2.2 blijkt dat het aandeel van de landbouw in de totale bruto toegevoegde waarde in Súdwest Fryslân hoger is dan in Nederland (6 procent versus 2 procent). Daarnaast leveren ook de bouw en de gezondheidszorg een hogere bruto toegevoegde waarde dan gemiddeld in Nederland. Omdat de zorg de komende decennia steeds belangrijker wordt, zullen wij ook deze sector onder de loep nemen.
Figuur 2.1: Ruimtegebruik

Figuur 2.2: Bruto toegevoegde waarde
naar sector (2009)
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Bron: CBS Bodemstatistiek
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Bos en natuur
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Bron: Rabobank/EIM

4 Terrein in gebruik voor wonen, winkelen, uitgaan, voorzieningen, cultuur en werken.
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2.2

Feiten en cijfers landbouw

De Nederlandse landbouw en tuinbouw zijn goed voor 10% van de Nederlandse economie
en werkgelegenheid. Nederland behoort tot de top drie van grootste exporteurs van agrarische producten ter wereld.5
Import en export
In 2010 lag de exportwaarde van landbouwproducten ruim 10 procent hoger dan in 2009.
De toename van de landbouwexport voltrekt zich in een veel lager tempo dan de algehele
exportgroei. In 2010 steeg de totale exportwaarde van goederen met bijna 20 procent. In
2010 steeg de waarde van de landbouwexport met 10,1 procent tot 65,2 miljard euro (17,5
procent van de totale Nederlandse export). Hiermee werd voor 6 miljard euro meer aan
landbouwproducten in het buitenland verkocht dan in 2009. Deze toename is vooral tot
stand gekomen door een stijging van de exportwaarde in groenten en fruit, zuivelproducten,
bloemen en planten en veevoer. De exportgroei van andere belangrijke exportproducten
zoals levende dieren, vlees, vis en bereide voedingsmiddelen bleef iets achter en de exportwaarde van plantaardige oliën en vetten lag in 2010 zelfs 3 procent lager dan in 2009.
In 2010 is de waarde van de import van landbouwproducten met ruim 10 procent gestegen
ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee werd voor ruim 40 miljard euro aan landbouwproducten uit het buitenland gehaald. De algehele importgroei van goederen was in diezelfde periode 21 procent. Vooral de importwaarde van zuivelproducten (22 procent), koffie,
thee, cacao en specerijen (14 procent) en veevoer (15 procent) steeg fors. Daarentegen
bleef deze groei beperkt bij de invoer van vlees (7 procent) en graan (4 procent).
In 2010 werd in totaal voor 3,7 miljard euro meer aan landbouwproducten in het buitenland
gekocht dan een jaar eerder.6
Afname landbouwbedrijven
In de periode 2000-2010 is het aantal landbouwbedrijven door schaalvergroting sterk afgenomen. Het aantal agrarische bedrijven daalde landelijk met 26 procent tot ruim 72 duizend. Dat ging gepaard met een krimp van het arbeidsvolume van 20 procent tussen 19952009. Desondanks steeg het productievolume met 15 procent door schaalvoordelen en
nieuwe landbouwtechnologie. Uit figuur 2.3 blijkt dat ook Súdwest Fryslân de afgelopen tien
jaar een daling van het aantal landbouwbedrijven noteerde. Anno 2010 staan er circa 800
landbouwbedrijven in dit gebied. Wel nam het aantal landbouwbedrijven minder sterk af
dan in Friesland en Nederland.
De bedrijven zijn flink groter geworden. Een doorsnee bedrijf in 2009 had ruim 50 procent
meer grond dan in 1995. Ondanks de gestegen productie daalde het totale agrarisch inkomen met 27 procent door de ongunstige ontwikkelingen van de prijzen in de land- en tuinbouw. De lagere inkomens in de landbouw zijn onder meer het gevolg van de ongunstige
prijsvorming van landbouwproducten door de toename van het aanbod op de wereldmarkt.
Daarnaast had de land- en tuinbouw te maken met de gestegen koers van de euro ten op5 Bron: www.rijksoverheid.nl
6 Bron: CBS.
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zichte van de dollar en met de recessie die in 2008 begon. Verder stond het agrarisch inkomen de laatste jaren extra onder druk door de hogere kosten van vooral diervoeder en
aardgas, terwijl de stijging van de afzetprijzen hierbij achterbleef. Mede door de daling van
het agrarisch inkomen nam het belang van de land- en tuinbouw in de Nederlandse economie af. In 1995 was het aandeel van de land- en tuinbouw in het bruto binnenlands product
(bbp) nog 3,2 procent. In 2009 is dat afgenomen tot 1,4 procent van het bbp. 7

Figuur 2.3: Afname aantal landbouwbedrijven
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2.3

Uitdagingen voor de landbouw

In deze paragraaf gaan we in op enkele uitdagingen die de landbouw in Súdwest Fryslân de
komende decennia tegemoet zal zien:
• Duurzame voedselproductie bij een groeiende bevolking.
• Inrichting en ontwikkeling van het landschap.8
Duurzame voedsel- en zuivelproductie
In 2007-2008 werd de wereld getroffen door een financiële crisis die een economische recessie en een voedselcrisis tot gevolg had. Dit leidde tot nog meer honger en ondervoeding
bij grote delen van de wereldbevolking en zette de discussie rondom de duurzaamheid en
zekerheid van de voedselketen op scherp. Er liggen verschillende oorzaken ten grondslag
aan deze voedselcrisis:
- De groeiende wereldwijde vraag naar voedsel en zuivel door een snel groeiende economie en bevolkingsomvang in opkomende economieën, met name China en India.
-

Groeiende vraag naar graanproducten, suikerriet en spijsolie voor productie van biobrandstof.

7 Bron: CBS (2010). Land- en tuinbouwcijfers 2010.
8 Bron: LEI, Landbouw Economisch Bericht 2010.
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-

Stijgende energieprijzen en geopolitieke spanningen die zijn gebaseerd op de sterke
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in de economie.

-

Sterke vermindering van voedselvoorraden door mislukte oogsten in vele regio‟s in
de wereld.

-

Gebrek aan investering in de landbouw om de productiviteit te verbeteren, met name
in ontwikkelingslanden.

In 2050 zal de wereldbevolking met circa 40 procent zijn gegroeid tot ruim 9 miljard mensen. Deze mensen zullen ook rijker zijn dan nu het geval is en dit zal leiden tot een verandering van het voedingspatroon (van rijst en granen naar meer vlees). Ongeveer een derde
van de wereldbevolking leeft in China en India; deze landen hebben beperkt bruikbaar land
en schoon water om tegemoet te komen aan de groeiende vraag. De verwachting is dat
China een belangrijke rol gaat spelen aan de vraagzijde van de wereldwijde voedselmarkt.
Terwijl aan de aanbodzijde het belang van Brazilië zal toenemen. De florerende economische groei van opkomende economieën, met name China en India, zal leiden tot nieuwe
„evenwichten‟ in het wereldwijde economische en politieke landschap.
Als gevolg van bovenstaande ontwikkeling, staat de landbouw voor de uitdaging om in 2050
70 procent meer voedsel te produceren om iedereen te kunnen voeden. De kernvraag hierbij is of dit volume kan worden geproduceerd en hoe dit op een duurzame manier kan worden geproduceerd. Dit is van belang aangezien de groei van de wereldbevolking vooral in
ontwikkelingslanden zal plaatsvinden (hoofdzakelijk Afrika) en 70 procent van de wereldbevolking in 2050 in stedelijke gebieden woont. Daarnaast worden vruchtbaar land, schoon
water, voedingsstoffen en onvervangbare ruwe metalen schaars. Ook zijn de bestaande natuurlijke bronnen niet gelijk verdeeld over de wereld.
Om in 2050 9 miljard mensen te kunnen voeden is 9 procent uitbreiding vereist van de
landbouwgrond, 14 procent verhoging van de intensivering van gewassen en 77 procent
verhoging van de opbrengst. De toekomstige onevenwichtigheden in de vraag naar en het
aanbod van voedsel zal er voor zorgen dat voedsel over langere afstanden en in grotere
hoeveelheden moet worden vervoerd. Dit heeft consequenties voor zowel distributie als de
infrastructuur. Daarnaast vormt het ontbreken van investeringen in de landbouw een bedreiging om in de voedselvraag te voorzien. Aangezien de verwachting is dat publieke investeringen de komende jaren zullen afnemen, zullen private investeringen een steeds belangrijkere rol spelen.
Wat kunnen we de komende decennia verwachten?
- De rol van China als importeur en de rol van Brazilië als exporteur zal de komende
decennia verder groeien.
-

De productiekosten en de vraag naar voedsel en zuivel zullen de komende decennia
toenemen.

-

Verhoging van de prijzen voor agrarische producten doordat de voedselmarkten
steeds meer verweven zijn met andere onderdelen van de economie.
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-

De traditionele handel tussen Noord en Zuid zal verminderen ten gunste van de handel tussen Zuid en Zuid.

-

Door verhoging van het inkomen zal de vraag naar voedsel en zuivel in ontwikkelingslanden stijgen.9

-

Van oudsher hebben Nederlandse zuivelproducten een goede naam in de hele wereld; de sector heeft de weg naar export altijd al goed weten te vinden. Die internationaal gerichte blik kan in het komende decennium, waarin de productiebeperking in
de EU10 gaat verdwijnen, goed van pas komen. De concurrentiekracht van de melkveehouderij en de zuivelindustrie is sterk te noemen. We verwachten dat de Nederlandse sector op basis van zijn concurrerende kostprijs en het brede assortiment
producten, weet te profiteren van de marktverruiming.11

Landschapsbeleid in Súdwest Fryslân
Naast het feit dat de landbouw een belangrijke rol speelt in de voedselproductie, is zij ook
belangrijk voor het beheer van water en het landschap (voor een groot deel Nationaal Landschap Zuidwest-Friesland). Voor de komende jaren ligt er het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (afgekort POP2). Dit is een Europees subsidieprogramma dat gericht is
op:
- de versterking van de concurrentiekracht van de land- en bosbouwsector;
- het verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap;
- de verbetering van de leefbaarheid op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie.
Versterking van het concurrentievermogen van de land- en bosbouwsector.
De maatregelen hieronder zijn bijna allemaal gericht op het ondersteunen van agrarische
ondernemers bij het aanpassen en innoveren van hun bedrijf. Het gaat dan om de kwaliteit
van grond en kavelstructuur, gebouwen en machines, maar ook om nieuwe productiemethoden en het kunnen inspelen op ontwikkelingen vanuit de markt. De provincies voeren
hieronder een regeling uit die gericht is op structuurversterking in de landbouw door aanpassing van de kavelstructuur en de uitvoering van landinrichtingsprojecten.
Verbetering van het milieu en het platteland.
Het doel van de maatregelen hieronder is het verhogen van duurzaam gebruik van landbouwgrond. Agrarisch ondernemers kunnen bijvoorbeeld gesubsidieerd worden als zij investeren in maatregelen tegen verdroging van hun grond.
Verbetering van de leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie.
Het doel van de maatregelen hieronder is het bevorderen van een toegankelijk, vitaal en
dynamisch platteland waar de landbouw niet meer de enige economische drager is. Dit kan
9 Bron: Rabobank (2010). Sustainability and security of the global food supply chain.
10 Melkquotum wordt in 2015 afgeschaft.
11 Bron: Rabobank (2011). Branche Informatie Rabobank.
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bijvoorbeeld bereikt worden met investeringen in kleinschalige ondernemingen die zich richten op toerisme en recreatie.
Duurzaamheid, kleinschalig ondernemerschap en streekproducten krijgen een steeds meer
prominente rol in het provinciale beleid. De provinciale inzet beperkt zich tot de bovenlokale
schaal. De lokale schaal is in de eerste plaats een gemeentelijke aangelegenheid. In 2011
wordt na beraad met diverse instellingen, inwoners en organisaties het definitieve nieuwe
plattelandsbeleid gemaakt.12
Het rijksbeleid voor Nationale Landschappen is uitgewerkt in de Nota Ruimte. Kernpunten
van het beleid zijn onder andere:










De landschappelijk, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten behouden, duurzaam
beheren en waar mogelijk versterken; en de toeristische betekenis laten toenemen.
Ruimte voor voldoende sociaal-economische ontwikkeling: beheerste bevolkingsgroei,
regionale en lokale bedrijvigheid (incl. niet-grondgebonden landbouw en intensieve veehouderij). Behoud en zonodig versterking van de economische vitaliteit, de leefbaarheid
en het draagvlak voor voorzieningen.
Geen ruimte voor grootschalige verstedelijkingslocaties en bedrijventerreinen, geen
nieuwe grootschalige infrastructurele projecten.
De grondgebonden landbouw is een belangrijke drager van het cultuurlandschap. Daarom is een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw in de Nationale Landschappen gewenst. Verbreding van de bedrijfsvoering kan nieuwe kansen bieden en bijdragen
aan de voortzetting van het agrarische beheer van het landschap. Voor bedrijven die
moeten produceren onder zware natuurlijke of landschappelijke handicaps, zal het rijk
bekijken of financiële middelen vanuit de EU beschikbaar kunnen komen.
Natuurontwikkeling en –beheer in harmonie met de landschapskwaliteiten. Ook buiten
de natuurgebieden is veelal een hoge natuurkwaliteit, m.n. gekoppeld aan netwerken
van gebiedseigen landschapselementen, slootkanten en watergangen. Versterking en
beheer van deze netwerken zijn gewenst.
De toeristisch-recreatieve betekenis van de Nationale Landschappen is groot; deze dient
in de toekomst toe te nemen. Er is ruimte voor nieuwe vormen van recreatie en toerisme en uitbreiding van bestaande voorzieningen, voor zover die aansluiten en passen in
de kernkwaliteiten. De toegankelijkheid moet worden vergroot, o.a. door middel van
wandel-, fiets- en ruiterpaden.

Het stedelijke centrum van Sneek en Bolsward ligt buiten het Nationaal Landschap. Bij de
uitbreiding en verdere ontwikkeling van Sneek zal rekening moeten worden gehouden met
de kwaliteiten van het nabijgelegen landschap. Juist daar is sprake van een ontwerpopgave,
gelet op de schaal en omvang van de ruimtelijke ontwikkelingen.13

12 Bron: www.fryslan.nl
13 Bron: Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân. Uitvoeringsprogramma, 2006.
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2.4

Feiten en cijfers waterrecreatie

Door de stijgende welvaart, vrije tijd, mobiliteit en individualisering is de vrijetijdsbesteding
toegenomen. In diezelfde ontwikkeling heeft ook de watergebonden recreatie aan betekenis
gewonnen. Waterrecreatie raakt steeds meer verweven met andere maatschappelijke en
economische functies die aanspraak maken op water. Daardoor is de toekomst van waterrecreatie medeafhankelijk van de toekomst van de ruimtelijke inrichting van Súdwest Fryslân
en van keuzes op het gebied van natuur, milieu en economie.
Nederland heeft ruim twee miljoen waterrecreanten. 14 De omzet van de watersportindustrie
evenaart die van de binnenvaart of de akkerbouw. De bestedingen direct gerelateerd aan
waterrecreatie -inclusief watersport en watersportindustrie -bedragen €5,9 miljard. Dit is
ruim 30 procent van de economische waarde van het binnenlands toerisme en de recreatie.
De sector biedt werkgelegenheid aan 92.000 mensen. De export van de watersportindustrie
bedraagt €1,4 miljard. De betekenis van waterrecreatie zal in de komende jaren naar verwachting toenemen. Niet alleen vanuit economisch perspectief, maar ook in relatie tot de
kwaliteit van stad en platteland, natuur en landschap, wonen en werken, sport en gezondheid en cultuurhistorie en sociale samenhang. 15
De watersportindustrie kan worden ingedeeld in drie hoofdgroepen Productie, Handel en
Dienstverlening. Daarin onderscheiden zich deelsectoren als jachtbouw (en reparatie / onderhoud), detailhandel en groothandel (accessoires, kleding, elektronica), jachthavengerelateerd (jachthaven / winterstalling), scheepsgerelateerd (makelaars, taxateurs) en pleziervaartgerelateerd (chartervaart, verhuurbemiddeling). Circa 75 procent van de 4.000 bedrijven in deze industrie heeft minder dan 8 medewerkers. Het totaal aantal medewerkers is
28.000, die zich inzetten voor 2 miljoen watersporters.
Jachthavens hebben met bijna alle deelsectoren te maken. Naast de verhuur van ligboxen
rekenen ze bijvoorbeeld tot hun dienstverleningspakket de verhuur van boten, de reparatie
en het onderhoud van pleziervaartuigen en de verkoop van scheepsaccessoires. Slechts
15% van de jachthavens heeft geen enkele nevenactiviteit.16
Naar schatting liggen er in Nederland bijna 200.000 vaartuigen in het water (in jachthavens,
sloten en kanalen en bij watersportbedrijven en (vakantie)woningen). Dit aantal bestaat uit
80.500 kajuitzeilboten, 60.300 kajuitmotorboten, 20.500 open zeilboten, 25.200 open motorboten en 11.000 overige vaartuigen. Daarnaast zijn er nog zo'n 310.000 vaartuigen die
op de wal liggen en wel / niet in gebruik zijn (waaronder ook roeiboten, kano's en surfplanken). Naar schatting heeft een op de vijftig Nederlanders een eigen boot. 17

14 De waterrecreant is als volgt gedefinieerd: „De waterrecreant is iedereen die op, aan of in het water zijn vrije
tijd doorbrengt, of een sport beoefent. Hierbinnen gaat het specifiek over zeilen, motorbootvaren, sportvissen, kitesurfen, waterskiën, wakeboarden, sportduiken, kanoën en roeien.‟ Bron: Stichting Recreatietoervaart Nederland
(2011). Toekomstvisie Waterrecreatie 2025.
15 Bron: Stichting Recreatietoervaart Nederland (2011). Toekomstvisie Waterrecreatie 2025.
16 Bron : Rabobank (2010). Branche Informatie Rabobank.
17 Bron : Rabobank (2010). Branche Informatie Rabobank.
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Nederland telt bijna 1.100 jachthavens met meer dan 20 ligplaatsen. In totaal zijn er
162.000 ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Van het aantal jachthavens worden er circa 600
commercieel geëxploiteerd. De overige jachthavens zijn verenigingshavens, en overheidshavens. Ongeveer de helft van de ligplaatsen is te vinden in de provincies Utrecht en NoordHolland. In de provincies Friesland, Groningen en Drenthe ligt 20 procent en nog eens 20
procent ligt in Brabant, Zuid-Holland en Zeeland. In het Friese merengebied staan 219
jachthavens geregistreerd. 18
Het bezettingspercentage van jachthavens ligt hoog en beloopt gemiddeld 85-90 procent.
Jachthavens die niet aan groot, open water liggen, hebben de laagste bezetting. Verenigingshavens hebben doorgaans een maximale bezetting door de lage tarieven (40 – 50 procent lager dan die van commerciële havens). De hogere kwaliteit van de jachthavens heeft
niet geresulteerd in een hogere bezetting van de havens. In het Friese merengebied is zelfs
sprake van een daling van de bezettingsgraden van de jachthavens.19
Bij veel jachthavens zijn geen wachtlijsten meer, wat er op duidt dat er een zekere verzadiging is opgetreden. De meest populaire havens in het IJsselmeergebied zijn: Enkhuizen,
Medemblik, Hoorn en Stavoren. Havens die ook overdekte en geïsoleerde winterstalling
aanbieden hebben de meeste vraag naar ligplaatsen. 20

2.5

Trends en ontwikkelingen in de toeristische sector

Toerisme
Om de positie van de toeristische sector in Súdwest Fryslân te versterken, is het van belang
inzicht te hebben in de trends en ontwikkelingen waarmee de sector te maken heeft. Het
gaat hierbij om zowel om economische en maatschappelijke ontwikkelingen als algemene
trends op het gebied van toeristische voorzieningen en vakantiegedrag.
Economisch belang van toerisme
Op vakantie gaan is een eerste levensbehoefte geworden waaraan meer geld wordt uitgegeven dan vroeger. Enkele feiten op een rijtje.
In 2009 stegen de bestedingen aan binnenlandse vakanties met 100 miljoen euro
naar in totaal 2,8 miljard euro.21
Vier op de vijf Nederlanders gaat minimaal één keer per jaar op een korte vakantie en 60
procent onderneemt minimaal één keer per jaar een lange vakantie.
Er is nauwelijks een relatie tussen het vakantiegedrag van Nederlanders en de economische situatie. Recreatie en toerisme blijven ook in economisch mindere tijden populair en
worden steeds meer gezien als een basisbehoefte, hoewel de consument wel kritisch op de
prijs blijft.

18 Bron : Rabobank (2010). Branche Informatie Rabobank. Bron: www.fryslan.nl
19 Bron : Rabobank (2010). Branche Informatie Rabobank. Bron: www.fryslan.nl
20 Bron : Rabobank (2010). Branche Informatie Rabobank.
21 Bron: NBTC (2010). Toerisme in perspectief.
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Een kwart van het Nederlandse huishoudbudget wordt uitgegeven aan vrijetijdsbesteding.
De uitgaven aan recreatiegoederen zijn harder gestegen dan de totale uitgaven aan consumptieve goederen. De toename van de uitgaven aan vrije tijd komt deels doordat consumenten meer willen betalen voor een belevenis.22
Binnenlands toerisme
Over het binnenlandse toerisme kan het volgende worden gemeld.
In 2009 zijn totaal zo‟n 18 miljoen vakanties door Nederlanders in eigen land
doorgebracht. Ten opzichte van 2008 betekent dit een stijging van 500.000
vakanties (+3 procent).23 De meeste verblijfsectoren (hotels, bungalows en
kamperen) lieten een groei zien.
Belangrijkste verklaring voor de groei van het aantal binnenlandse vakanties
vormt de economische crisis, die er toe leidde dat Nederlanders wat dichterbij huis
bleven. Maar ook het mooie voorjaar– en zomerweer en de extra promotie/publiciteit voor
Nederland als vakantieland hebben aan de groei bijgedragen.
De Noodzeebadplaatsen en de Veluwe en Veluwerand zijn evenals andere jaren het meest
bezocht en lieten in 2009 een bovengemiddelde groei zien.
De sterkste groei deed zich voor in Oost- Brabant, Noord- en Midden-Limburg, dat
daarmee de derde plaats inneemt binnen de top 10 van populaire vakantieregio‟s.
De crisis heeft tot gevolg gehad dat men later boekt, dichter bij huis blijft, korter op vakantie gaat en minder besteedt op de bestemming.24
Dagrecreatie
De vrijetijdsbesteding van Nederlanders wordt gemonitord met twee grote onderzoeken:
het ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO) en het CBS Onderzoek Dagrecreatie. In deze paragraaf vermelden we de resultaten uit het CVTO. De meeste recente cijfers hebben betrekking op de periode 2006/2007.
- Uit het ContinuVrijeTijdsOnderzoek blijkt dat Nederlanders van april 2006 tot en
met maart 2007 ruim 4 miljard vrijetijdsactiviteiten buiten de eigen woning hebben
ondernomen. De participatie aan vrijetijdsactiviteiten was zelfs 99,3 procent.
- Kinderen (6-12 jaar) blijken verhoudingsgewijs veel vrijetijdsactiviteiten te ondernemen.
Net als in het CBS Onderzoek Dagrecreatie zijn de 25-44 jarigen het minst actief. De 65-74
jarigen zijn juist wel heel actief. De hoeveelheid beschikbare vrije tijd is hiervoor een belangrijke verklaring.
- Buitenrecreatie, zoals wandelen en fietsen, is met 980 miljoen activiteiten en een
participatie van 88 procent de belangrijkste vrijetijdsactiviteit, gevolgd door
recreatief winkelen (710 miljoen activiteiten en een participatie van 91 procent).
- Van de vrijetijdsactiviteiten vindt 42 procent plaats binnen de eigen gemeente.
- In Zuid-Holland worden de meeste vrijetijdsactiviteiten ondernomen (20 procent),
gevolgd door Noord-Holland (16 procent) en Noord-Brabant (15 procent).
- Volgens het CVTO wordt het meeste geld uitgegeven tijden het recreatief

22 Bron: Kenniscentrum Recreatie (2008). De toekomst van toerisme, recreatie en vrije tijd.
23 Bron: CBS (2009). Continu Vrijetijds Onderzoek.
24 Bron: TNS NIPO, November 2009.
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winkelen, gevolgd door wellness, uitgaan en het bezoeken van evenementen. Bij actief
sporten en recreëren zijn de kosten gemiddeld genomen laag.
Het Friese Merenproject
De provincie Friesland legt via het Friese Merenproject een accent op kwaliteitsverbetering
van de watersportvoorzieningen en van het vaarwegennet. Daarnaast zien zij mogelijkheden voor uitbreiding van bestaande en voor vestiging van nieuwe kleinere tot middelgrote
jachthavencomplexen. Deze mogelijkheden liggen primair bij de op de vaargebieden gerichte stedelijke en regionale centra en recreatiekernen. Een jachthavencomplex tot en met het
middelgrote segment heeft een omvang tot maximaal 250 ligplaatsen.
Daarnaast verbetert de provincie Friesland ook diverse projecten als fiets-, wandel-, en ruiterroutes langs het water, langs vaarten, langs het IJsselmeer boven op de dijk. Naast het
vaarwegennetwerk voor de grote watersport zijn er meerdere waterwegen die van betekenis
zijn voor vormen van kleine watersport, waaronder sloepvaren, kanovaren, roeien en
schaatsen. Bij de ruimtelijke belangenafweging kent de provincie Friesland aan het netwerk
voor de grote watersport een zwaarder toeristisch-recreatief belang toe dan aan het onderliggende netwerk van kleinere vaarwegen.
Nieuwe voorzieningen kunnen een stimulans vormen voor de kwaliteitsverbetering van bestaande voorzieningen. Buiten de stedelijke en regionale centra en de recreatiekernen ziet
de provincie Friesland kansen voor kleinschalige vaarrecreatieve voorzieningen. Deze kunnen de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het recreatietoervaartnet versterken door aan
te sluiten op bestaande concentraties van recreatieve voorzieningen in het landelijk gebied.
Een kwaliteitsslag kan in sommige gevallen ook worden gemaakt door een ruimtelijke
scheiding van de industriële en de recreatieve tak binnen de watersportsector. Eerstgenoemde tak kan afbreuk doen aan het imago van een op recreatie ingericht gebied en zou
derhalve beter op een bedrijventerrein inpasbaar zijn. Gemeenten kunnen hiermee in hun
ruimtelijk beleid rekening houden.25
Een kwaliteitsslag maken gaat altijd gepaard met een fors kostenplaatje. Om de toekomst
van de waterrecreatie veilig te stellen zijn nieuwe financieringsinstrumenten noodzakelijk,
omdat:
- de rijksoverheid zich terugtrekt en zich toelegt op haar kerntaken (waterkwaliteit,
waterkwantiteit en waterveiligheid) en de ontwikkeling van de recreatie neerlegt bij
provincies, lokale overheden, waterbeheerders, sectororganisaties, maatschappelijke
organisaties, bedrijven en recreanten.
-

er de komende jaren op de overheidsuitgaven flink moet worden bezuinigd.

-

de gedachte „de gebruiker betaalt‟ bij de overheid en in de maatschappij steeds meer
een leidend principe wordt bij financieringsvraagstukken.26

25 Bron: www.fryslan.nl
26 Bron: Stichting Recreatietoervaart Nederland (2011). Toekomstvisie Waterrecreatie 2025.
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2.6

Feiten en cijfers zorg

Door de groei en vergrijzing van de Nederlandse bevolking zal de behoefte aan zorg in de
komende 10 jaar verder toenemen. In dit kader is een relevante vraag in welke mate de
zorgsector en de zorgfunctie van Súdwest Fryslân daar klaar voor zijn. In deze paragraaf
staat die zorgfunctie centraal. We geven een beknopt overzicht van de zorgvraag en het
zorgaanbod en zetten deze tegen elkaar af. Verder bespreken we de belangrijkste trends en
ontwikkelingen die gaande zijn in de zorg.
In figuur 2.4 staat het percentage 65-plussers ten opzichte van de gehele bevolking uitgedrukt. Hierbij is de verwachting dat in 2020 een vijfde van de bevolking in Nederland 65
jaar of ouder zal zijn. Súdwest Fryslân wijkt daar niet veel van af, met uitzondering van
Nijefurd. In deze kern is de verwachting dat ruim 25 procent van de bevolking in 2020 65
jaar of ouder zal zijn. Onze vergrijzende samenleving heeft als gevolg dat de zorg een
steeds prominentere rol in de economie zal vervullen. De toenemende grijze druk resulteert
namelijk in een toenemende vraag naar zorg. Dit blijkt ook uit de toename in de werkgelegenheid van de afgelopen tien jaar. Súdwest Fryslân en de provincie Friesland hebben een
hogere werkgelegenheidsontwikkeling in de zorg doorgemaakt dan gemiddeld Nederland.
Figuur 2.4: Grijze druk (aandeel 65+ tov
bevolking)

Figuur 2.5: Werkgelegenheidsontwikkeling zorg
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Ook zien we een andere verdeling van zorgbanen tussen Súdwest Fryslân, provincie Friesland en Nederland (figuur 2.6). In Nederland wordt ruim 40 procent van de banen in de gezondheidszorg vervuld. In de provincie Friesland is het aantal banen in de gezondheidszorg
en in de verpleging en verzorging nagenoeg gelijk. Terwijl in Wûnseradiel en Bolsward meer
dan de helft van het zorgpersoneel in de verpleging en verzorging werkt. Nijefurd is de enige kern waarbij het merendeel van het zorgpersoneel in de maatschappelijke dienstverlening werkt. Sneek volgt daarentegen meer het landelijke patroon: bijna de helft van het
zorgpersoneel werkt in de gezondheidszorg.
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Figuur 2.6: Zorgbanen gespecificeerd

Figuur 2.7: Verdeling banen
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De zorg is een arbeidsintensieve sector. Evenals de horeca. Deze twee sectoren hebben in
vergelijking met de overige sectoren het grootste aandeel parttimers. In vergelijking met
Nederland zijn er in de zorgsector in Súdwest Fryslân zelfs meer werknemers die parttime
werken dan fulltime. Deze banen worden over het algemeen ingevuld door vrouwen. De
zorg is bij uitstek een sector die populair is bij vrouwen. Maar liefst 87 procent van de
werknemers in de zorg in Súdwest Fryslân is vrouw. Dit is hoger dan het landelijke niveau
van 82 procent.
Figuur 2.8: Verwachte ontwikkeling werkgelegenheid
2010-2011

Bron: UWV

Zoals eerder genoemd is de zorgsector een groeisector. Het is de enige sector waarvoor in
2011 een substantiële groei van het aantal banen wordt verwacht. Dit geldt vooral voor de
deelsector zorg en welzijn. De vacaturegraad voor deze sector van 16 openstaande vacatures per 1.000 banen betekent dat de deelkraptes in deze sector zullen terugkeren: verpleegkundigen (niveau 4) en gespecialiseerde verpleegkundigen (operatie-assistenten, icverpleegkundigen), anesthesie-assistenten en dialyseverpleegkundigen). In de zorg is er
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vooral vraag naar hoger opgeleid personeel. Kansen voor lager gekwalificeerd personeel zijn
er ook. Door de introductie van zorgzwaartepakketten 27 kan meer lager gekwalificeerd personeel worden ingezet.28
Bij bovenstaande prognoses is uitgegaan van een economische groei van 2 procent in 2011.
Valt die groei mee of tegen dan heeft dat invloed op de werkgelegenheidsontwikkeling. De
onzekerheid over de economische groei is momenteel groot. Overheidsbezuinigingen kunnen de positieve ontwikkelingen in de collectieve sectoren vertragen.

2.7

Trends en ontwikkelingen

Zorgopleidingen worden steeds populairder
In het schooljaar 2008/2009 slaagden voor het eerst meer dan 20 duizend deelnemers voor
een opleiding in de verpleging, verzorging of hulp bij zorg en welzijn in het MBO. Daarnaast
sloten in het HBO 2,5 duizend studenten een bacheloropleiding op het gebied van verpleegkunde succesvol af. Daarmee behoren deze zorgopleidingen tot de populairdere in het beroepsonderwijs. De zorgopleidingen zijn vooral populair onder vrouwen. In het middelbaar
beroepsonderwijs stonden alle genoemde zorgopleidingen in 2008/2009 in de top-5 van populairste richtingen onder vrouwelijke gediplomeerden. Verpleegkunde kwam in het hoger
beroepsonderwijs op de vijfde plaats. Op mannen hebben de zorgopleidingen weinig aantrekkingskracht: 90 tot 95 procent van de gediplomeerden in deze richtingen is vrouw. De
meeste diploma‟s werden behaald op de laagste MBO-niveaus voor hulp bij zorg en welzijn.29
Toename zorgvraag en economische effecten van de groei
De vergrijzingsgolf zal rond 2040 een hoogtepunt bereiken, tevens heeft ook de toename
van het aantal mensen met chronische aandoeningen impact op de vraag naar zorg. De
aard van de zorgvraag zal daardoor in het komende decennium verder veranderen. In de
publicatie Diagnose 2025 stelt men dan ook dat „het ziektebeeld van de komende jaren
wordt bepaald door de grote groep van vooral oudere mensen met een of meer chronische
aandoeningen‟.30 De uitdaging voor het aanbod van zorg is om hier in mee te gaan.
Een bijkomend effect van de toenemende zorgvraag is dat de zorgsector daardoor economisch gezien aan belang wint. De zorgsector lijkt tot op heden relatief ongevoelig voor de
directe effecten van de ontwikkeling van de conjunctuur. In termen van werkgelegenheid,
omzet en inkoop vertoont de zorgsector al een aantal jaren op rij een duidelijke groei. Deze
sector staat natuurlijk niet op zichzelf, bijvoorbeeld via de inkoop van goederen en diensten

27 Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een omschrijving van hoeveel en welk soort zorg en begeleiding iemand nodig
heeft. ZZP's zijn een onderdeel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ maakt onderscheid tussen zorg thuis en zorg met verblijf. Indien zorg met verblijf benodigd is, krijgt men een ZZP. Bron:
www.rijksoverheid.nl.
28 Bron: UWV (2010). Regionale Arbeidsmarktschets Friesland.
29 Bron: www. cbs.nl
30 Bron: Rabobank & Be Bright (2010) - Diagnose 2025: over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg.
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draagt de sector bij aan de bredere economische ontwikkeling van een gemeente of regio.
In dat opzicht is het interessant om te weten welke sectoren mee weten te profiteren van
een groeiende zorgsector – met andere woorden wat de economische spin-off van de zorg
is. Uit een landelijke analyse van de bestedingen van zorginstellingen bij bedrijven blijkt dat
er binnen de verschillende onderdelen van de zorg 31 veel bij elkaar wordt ingekocht. Daarnaast doen zorginstellingen een belangrijk deel van hun uitgaven bij de groothandel, bouw
& projectontwikkeling, rechtskundige diensten, facility management & reiniging, levensbeschouwelijke organisaties, detailhandel, ICT en arbeidsbemiddeling. Wanneer het goed gaat
met de zorg staan bedrijven binnen deze branches vooraan in de rij om hierin mee te delen.
Schaars arbeidsaanbod
Arbeid wordt steeds schaarser doordat de verhouding tussen het aantal mensen in de potentiële beroepsbevolking en het aantal ouderen verandert. Vanwege het arbeidsintensieve
karakter van de sector heeft deze verschuiving zeker zijn effect op de zorg. De participatiegraad32 van vrouwen en het aantal vrouwen dat fulltime werkt is een belangrijke indicator
voor het nog beschikbare arbeidspotentieel in de zorg.
Gezien de toenemende zorgvraag blijft een van de belangrijkste aandachtspunten voor de
zorg het behoud van voldoende personeel. Binnen Nederland zijn het vooral de Randstedelijke gebieden waar de grootste tekorten worden voorzien. Om de schaarste in het arbeidsaanbod te verminderen staan in het landelijke beleid een aantal maatregelen centraal.
Daarbij gaat het om het bevorderen van taakherschikking in de zorg zodat mensen gemotiveerder zijn en blijven om in de sector te werken. Een tweede manier om capaciteitsproblemen tegen te gaan is door de numerus fixus af te schaffen en het aantal opleidingsplekken te vergroten. De mogelijkheden om dit te realiseren worden verder bestudeerd.33
Conjunctuur, budgettering en vergroten marktwerking
De invloed van de economische ontwikkelingen werkt door in de financiering van de zorg.
De vraag naar zorg neemt toe en ook de kosten blijven stijgen. Tegelijkertijd noopt het op
orde krijgen van de begroting de overheid tot het heroverwegen van haar bestedingen wat
resulteert in een beperkte ruimte voor groei van de zorgbudgetten. De marktwerking in de
zorgsector dient dit voor een deel op te lossen en zal de komende jaren doorzetten. Als gevolg daarvan wordt gaandeweg in meer zorgsectoren prestatiebekostiging doorgevoerd en
werken zorginstellingen steeds vraaggerichter en efficiënter. In het beleid van het huidige
kabinet is een van de centrale thema‟s „centraal wat moet, decentraal wat kan‟. Het streven
is om minder complexe zorg waar mogelijk dichter bij huis aan te bieden 34. Verder zijn fusies toegestaan maar alleen als deze bedoeld zijn om draagvlak voor complexe zorg te behouden.

31 Gezondheidszorg, verpleging/verzorging/begeleiding met overnachting en maatschappelijke dienstverlening
zonder overnachting.
32 Het aantal personen dat werkt als percentage van de potentiële beroepsbevolking
33 Bron: Ministerie van VWS (2011). Zorg die werkt: de beleidsdoelstellingen van de minister van VWS.
34 Bron: Ministerie van VWS (2011). Zorg die werkt: de beleidsdoelstellingen van de minister van VWS.
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Technologische ontwikkeling
De ontwikkeling van technologie in de zorg zet door en is hard nodig om de productiviteit te
verhogen. Naast betere plannings- en beheersprocessen, verbetert ook de technologie op
het gebied van domotica, radiologie en zelftesten voor preventie en screening. Dit levert
ook nieuwe bedrijvigheid op in de sector. Het is dan ook de vraag of de beschikbaarheid van
technologie de belangrijkste bottleneck voor een efficiëntere zorgsector is. Wat meespeelt is
dat de stimulans voor instellingen om gebruik te maken van nieuwe technologische mogelijkheden deels ontbreekt door bestaande (financierings)constructies en regelgeving. De
bundeling van (inkoop)capaciteit van instellingen op gemeentelijke of regionale schaal zou
hier voor een deel uitkomst kunnen bieden.
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3

Arbeidsmarkt

Inleiding
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hangen nauw samen met de fase waarin de economie zich bevindt. Zo zal het arbeidsaanbod over het algemeen de arbeidsvraag overstijgen
ten tijden van laagconjunctuur. Regio‟s die een hoge mate van conjunctuurgevoelige sectoren huisvesten, merken het meteen als het economisch wat minder gaat. Dit heeft uiteraard
gevolgen voor de werkgelegenheid in een regio. Naast de conjuncturele ontwikkelingen zijn
ook demografische ontwikkelingen en trends van invloed op de arbeidsmarkt. In dit hoofdstuk zullen wij daarom de structuur van de regionale economie in kaart brengen alsmede
karakteristieken van de beroepsbevolking.

3.1

Feiten en cijfers

Werkgelegenheid
De structuur van de economie verschilt per regio. Zo kennen we in Nederland bijvoorbeeld
typische industrieregio‟s, agrarische regio‟s en toeristische regio‟s. Súdwest Fryslân kent
een diverse sectorstructuur. Zo is Wûnseradiel een echte plattelandsgemeente. Ruim een
vijfde van de banen is te vinden in de landbouw (overigens een sterk vergrijsde sector). In
Sneek is de zorgsector verantwoordelijk voor circa 20 procent van het aantal banen. De
industrie is in alle vijf de kernen in grote mate aanwezig in vergelijking met Nederland. De
regio kent enkele toonaangevende bedrijven. In Sneek staat de suikerwerkfabriek Tonnema,
die de welbekende KING-pepermunt al sinds een eeuw produceert. Ook internationale bedrijven hebben hun weg naar het Friese vasteland gevonden, zoals de Japanse ritssluitingenfabrikant Yoshida YKK. Het Antonius Ziekenhuis in Sneek biedt veel banen in de zorg.
Uiteraard vindt het zeilmerk Gaastra haar oorsprong in Sneek, evenals C&A. In Bolsward
zijn Rentex Floron B.V. en Fritom gevestigde namen. Daarnaast is het aardewerkbedrijf Koninklijke Tichelaar Makkum en Poiesz Supermarkten kenmerkend voor de regio.
Figuur 3.1: Sectorstructuur (aandeel
banen per sector), 2010

Figuur 3.2: Sectorstructuur (aandeel
banen per sector), 2010
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In 2000 telde Súdwest Fryslân bijna 32.000 banen. In grofweg het decennium daarna
groeide dit aantal tot circa 39.000 in 2010, een stijging van 22 procent. In Nederland als
geheel groeide het aantal banen in die periode met 10 procent, van 7,3 naar 8 miljoen. Opvallend is dat bijna alle vijf de kernen een grotere werkgelegenheidsontwikkeling hebben
doorgemaakt dan Nederland (zie figuur 3.3). De werkgelegenheidsgroei is echter niet gelijk
verdeeld over de jaren (figuur 3.3). Tussen 2000 en 2009 zijn twee perioden te onderscheiden, een van laagconjunctuur en een van hoogconjunctuur. In de periode van 2001 tot
2005 stagneerde de Nederlandse werkgelegenheidsgroei (een daling van 0,6 procent) als
gevolg van de laagconjunctuur na de internetbubbel. Ook in Súdwest Fryslân daalde de
werkgelegenheid (sinds 2003) en duurde tot 2005.
Figuur 3.3: Werkgelegenheidsontwikkeling (index 2000 = 100)
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De landbouw en de industrie zijn belangrijke sectoren voor de werkgelegenheid in Súdwest
Fryslân. Over het algemeen zijn dit ook de sectoren die door technologische vernieuwingen
te maken hebben met een afname van het aantal banen. Dit geldt ook voor Súdwest Fryslân. En zo kent ook de industrie in Bolsward, Wûnseradiel en Wymbritseradiel een toename
van het aantal banen. In Bolsward zorgt naast de industrie, ook de overige dienstverlening
voor extra honderden banen. In Sneek heeft de handelssector voor circa 500 extra banen
gezorgd. De zorgsector en de zakelijke dienstverlening hebben overigens in alle vijf de kernen voor een toename aan banen gezorgd.
Toerisme is een sector dat door verschillende andere sectoren heenloopt. Menig bedrijf dat
werkzaam is in de sectoren horeca en detailhandel is veelal afhankelijk van het toerisme.
Het is daardoor moeilijk in te schatten hoeveel banen er in de afgelopen jaren in de toeristische sector zijn gecreëerd en verdwenen.
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Figuur 3.4: Aandeel in de groei 2000 - 2009
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Nederland kan worden getypeerd als een diensteneconomie. Ook voor de toekomst zal de
nadruk op de dienstensector komen te liggen. De verdienstelijking van de werkgelegenheidsstructuur betekent dat het aandeel van vooral de zakelijke dienstverlening, zorg en
welzijn en onderwijs in de banenmarkt toeneemt. In Bolsward en Sneek is het aandeel van
zorg en welzijn nu al hoog. De vraag is vervolgens of er voor een toenemend aantal arbeidsplaatsen ook voldoende aanbod is, zowel kwantitatief als kwalitatief.
Toerisme
Door overheid, bedrijfsleven en burgers is een belangrijke rol aan het toerisme toebedeeld.
In Súdwest Fryslân zijn ruim 2.400 personen werkzaam in de vrijetijdssector. Circa 27 procent van deze banen bevindt zich in Nijefurd, terwijl circa 34 procent van deze banen in
Sneek is te vinden.
Figuur 3.5 toont voor de verschillende subsectoren binnen het toerisme de werkgelegenheidsontwikkeling sinds 2000. Tussen 2000 en 2009 is de werkgelegenheid in de vrijetijdssector in Súdwest Fryslân met 16 procent gegroeid. Hierbij zien we behoorlijke verschillen in
de werkgelegenheidsontwikkeling tussen de subsectoren. De afgelopen tien jaar noteerde
de subsector „cultuur en overige recreatie‟ de grootste toename van werkgelegenheid.
Van het totaal aantal vestigingen in de toerismesector valt circa 42 procent onder „maaltijden drankverstrekking‟. In Nederland bedraagt dit gemiddeld 47 procent. Wel zijn er in Súdwest Fryslân relatief meer vestigingen die vallen onder de categorie „logies‟ (14 procent) in
vergelijking met Nederland (8 procent).
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Figuur 3.5: Ontwikkeling banen vrijetijdssector voor Zuidwest-Friesland,
2009

Figuur 3.6: Aandeel banen vrijetijdssector binnen totale werkgelegenheid,
2009
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Figuur 3.6 toont het aandeel banen van de vrijetijdssector binnen de totale werkgelegenheid. Hierbij is voor Súdwest Fryslân een vergelijking gemaakt met andere toeristische gebieden in Nederland. Het verschil tussen de toeristische gebieden en Nederland is niet erg
groot. Wel zien we dat het aandeel banen per subsector binnen de toeristische gebieden
verschilt.
Watergebonden bedrijvigheid
Recreatie en toerisme valt eigenlijk niet onder één specifieke sector (zie figuur 3.1 en 3.2),
maar is verdeeld over onder andere horeca, dienstverlening, handel en reparatie. Desalniettemin zijn bedrijven actief op het vlak van recreatie en toerisme een belangrijke bron van
werkgelegenheid; zowel in de provincie Friesland als in de gemeente Súdwest Fryslân.
In 2008 telde recreatie en toerisme 7,9 procent van de werkgelegenheid (fulltime en parttime) in de hele provincie Friesland. De meeste banen zitten in: horeca, cultuur, recreatie,
sport en amusement en logies. Dit is meer dan in Groningen en Drenthe (respectievelijk 6,1
procent en 7,5 procent). Na jaren van groei liep het aantal banen in de recreatie en het toerisme in de provincie Friesland in de periode van 1 april 2008 tot 1 april 2009 licht terug
met 0,8 procent. Dit is vergelijkbaar met Groningen. Drenthe kende een kleine toename,
0,3 procent. Daarmee bleef de sector achter bij de groei van de totale provinciale werkgelegenheid. Gerekend over de afgelopen vijf jaar was de werkgelegenheidsgroei in de recreatie
en het toerisme met 6,7 procent vrijwel gelijk aan de landelijke groei (7 procent) – Drenthe
met 11 procent hoger en Groningen met 5,5 procent lager. Voor Súdwest Fryslân geldt dat
de afgelopen tien jaar de werkgelegenheid in de recreatie en toerismesector juist is toegenomen.
De gemeente Súdwest Fryslân is een bekende watersportregio met de Friese Meren en IJsselmeerkust. De watersport is een belangrijk onderdeel van de recreatief-toeristische sector
in de provincie Friesland. In de periode 2005-2009 groeit het aantal banen in de watersport
met 9,6 procent, wat hoger is dan de totale sector. Deze groei over de laatste vijf jaar
kwam vooral op conto van de jachtwerven. In totaal zijn er in 2009 in Noord–Nederland 273
jachthavens geregistreerd waarvan 219 zich in de provincie Friesland bevinden.
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Sinds de start van het Friese Merenproject is de werkgelegenheid in de watersport gegroeid
met circa 22 procent.35 Dit betekent een groei van 844 banen (fulltime en parttime).
De gemeente Súdwest Fryslân speelt op het vlak van watersportgebonden bedrijvigheid in
Friesland een prominente rol. ’t Ges in Sneek – een belangrijk watersportcluster – telt circa
50 watersportbedrijven. Via bestedingen van watersporters profiteren ook andere bedrijven,
zoals horeca, detailhandel en instellingen op het gebied van cultuur en amusement van dit
watersportcluster. Andere belangrijke watersportkernen in Friesland zijn: Makkum, Hindelopen, Stavoren, Workum, Woudsend en Heeg. De watersportmarkt is breed: het gaat om
jachtbouwers – onderdeel van de sector industrie – maar ook om distributeurs en winkels in
watersportbenodigdheden (sector groot- en detailhandel) en jachthavens (horeca). 36

Bedrijvendynamiek
Vertrek en vestiging van bedrijven heeft grote invloed op de lokale en regionale werkgelegenheid. Daarnaast geeft de dynamiek van het bedrijfsleven een indicatie van het vestigingsklimaat van een regio, maar ook van het ondernemerschap. Daarbij heeft dynamiek
ten onrechte vaak alleen een positieve klank. Dynamiek gaat immers niet alleen om starters
en oprichtingen van nevenvestigingen, maar ook om opheffingen.
In figuur 3.7 is het relatieve aantal starters, overige oprichtingen en opheffingen weergegeven. Wat direct opvalt, is dat Sneek het hoogste starterspercentage heeft. Zij komt hiermee
dicht in de buurt van het Nederlandse gemiddelde wat circa 8,5 procent bedraagt. De overige kernen blijven hierbij wat achter. Dit is verklaarbaar aangezien Sneek een meer stedelijk
karakter heeft dan de overige kernen en dus een hogere dynamiek kent.
Ook wat betreft de overige oprichtingen van bedrijven vertonen alle kernen (met uitzondering van Sneek) een gelijke ontwikkeling. Sneek kent echter het hoogste aandeel opheffingen van gemiddeld 6 procent op jaarbasis. Ook dit is vergelijkbaar met het Nederlandse
gemiddelde.

35 Bron: www.fryslan.nl. Gebaseerd op cijfers van 2009.
36 STEC GROEP (2010). Monitor Romte foar Wurk 2010. Gemeente Súdwest Fryslân.

43

Figuur 3.7: Bedrijvendynamiek37, jaarlijks gemiddelde 2007-2009
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Werklocaties
Bedrijventerreinen
De gemeente Súdwest Fryslân telt circa vijftig bedrijventerreinen (waarvan drie woonwerklocaties) met circa 580 hectare bruto en 442 hectare netto bedrijventerrein. Bijna een kwart
hiervan heeft kavels gelegen aan het water en huisvest watergebonden bedrijvigheid. Circa
de helft van de terreinen heeft te maken met veroudering, al is het maar een klein gedeelte.
Het Industriepark in Bolsward is vrijwel geheel verouderd. De leegstand is echter op alle
terreinen nog beperkt, maar neemt wel toe. Afhankelijk van de ligging en kwaliteit varieert
de grondprijs van € 30 tot 75 per m2. De grondprijs op de Burevaart in Workum is het
hoogst met een prijs tussen de € 64 en de € 75 per m2.
Er zijn twaalf plannen voor nieuwe bedrijventerreinen, waarvan vier private initiatieven. In
totaal gaat het om circa 128 hectare bruto en circa 72 hectare netto, waarvan het grootste
deel op De Hemmen A7 III in Sneek. Ook zijn er plannen voor watersportgebonden terreinen in Sneek, Heeg en Warns. Deze plannen worden waarschijnlijk voor 2016 ontwikkeld.
Voor Zuidwest-Friesland gaat de provincie Friesland uit van een indicatieve vraag naar circa
75 hectare bedrijventerrein tot eind 2016. Tot eind 2020 gaat de provincie uit van een indicatieve vraag van 117 hectare. Als alleen de concrete bedrijventerreinplannen ontwikkeld
worden is er tot en met 2016 een (licht) tekort. 38

37 Startende ondernemingen: dit zijn nieuwe zelfstandige bedrijven.
Overige oprichtingen: dit zijn nieuwe vestigingen die zijn gelieerd aan een al bestaande onderneming, bijvoorbeeld
een nevenvestiging of een nieuwe werkmaatschappij binnen een concern.
Opheffingen: hierbij gaat het om ondernemingen die zijn uitgeschreven uit het Handelsregister. Slechts in een beperkt deel van de gevallen ligt hieraan een faillissement ten grondslag. De meeste bedrijven worden uitgeschreven
omdat de ondernemer ermee stopt.
38 STEC GROEP (2010). Monitor Romte foar Wurk 2010. Gemeente Súdwest Fryslân.
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Kantorenlocaties
De stijging van de kantoorwerkgelegenheid zoals we die in voorliggende decennia hebben
gezien is op zijn retour. De hoeveelheid in gebruik zijnde kantoorruimte heeft waarschijnlijk
een hoogtepunt bereikt. De beroepsbevolking krimpt op termijn en kantoorhoudende sectoren groeien nauwelijks meer. Bovendien kunnen veel bedrijven verder groeien in de huidige
huisvesting. Ook maatschappelijke ontwikkelingen spelen mee, zoals de toenemende behoefte aan een flexibele werkplek. Per saldo leiden deze ontwikkelingen tot fundamenteel
minder vraag naar kantoorruimte.39
De kantorenmarkt in Sneek is voornamelijk op de lokale en regionale markt georiënteerd.
De nadruk ligt hierbij vooral op het kleinere segment: er zijn vooral kantoorgebouwen tot
circa 750 m2 bruto vloeroppervlak. De leegstand bedraagt echter 13 procent en dit is boven
het gezonde niveau van 6 procent. De gemiddelde vierkantemeterprijs ligt iets lager dan in
Leeuwarden, Heerenveen en Drachten. De huurprijzen liggen in 2010 tussen de € 90 en €
125 per m2.40
Potentiële beroepsbevolking
De potentiële beroepsbevolking is het deel van de bevolking dat gelet op zijn leeftijd in
aanmerking komt voor deelname aan het arbeidsproces.41 De ontgroening en vergrijzing in
Nederland zorgen ervoor dat de potentiële beroepsbevolking na decennia van groei gaat
krimpen. Het aantal personen in de economisch actieve leeftijd neemt af, terwijl het aantal
ouderen tegelijkertijd fors toeneemt. Dit zorgt voor een scheve verhouding op de arbeidsmarkt. Onderstaande figuur toont deze ontwikkeling aan voor Súdwest Fryslân in vergelijking met Nederland. Voor Súdwest Fryslân wordt verwacht dat haar potentiële beroepsbevolking van 52.700 personen in 2010 zal dalen tot 51.100 personen in 2015. In 2020 zal dit
naar verwachting tot 50.200 personen zijn gedaald. De grootste daling van de potentiële
beroepsbevolking zien we in Nijefurd en Wymbritseradiel, terwijl Sneek niet ver achterblijft
bij de landelijke ontwikkeling.
Figuur 3.8: Prognose ontwikkeling
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Bron: Primos 2009, bewerking Rabobank

39 www.fghbank.nl.
40 STEC GROEP (2010). Monitor Romte foar Wurk 2010. Gemeente Súdwest Fryslân.
41 Definitie CBS.
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Opleidingsniveau beroepsbevolking42
Het opleidingsniveau is een belangrijke factor op de regionale arbeidsmarkt. Door upgrading
van sectoren zal de vraag naar hoogopgeleid personeel alleen maar toenemen. Over het algemeen ligt het opleidingsniveau het hoogst in de sterk stedelijke gemeenten zoals Utrecht
en Amsterdam (met uitzondering van Rotterdam), en het laagst in de meer perifere gemeenten. Zoals is te zien op onderstaande kaart, zijn niet voor alle gemeenten gegevens
beschikbaar voor wat betreft het percentage hoogopgeleiden. In Sneek en Wymbritseradiel
is het merendeel van de beroepsbevolking laag- of middelbaar opgeleid. Vanuit regionaal
oogpunt gaan we er van uit dat dit ook geldt voor de overige kernen in het onderzoeksgebied.
Kaart 2

Opleidingsniveau
beroepsbevolking 2007-2009

Bron: CBS, Compendium voor de Leefomgeving

Arbeidsparticipatie
De arbeidsparticipatie geeft aan welk deel van de bevolking deelneemt aan het arbeidsproces. In figuur 3.9 is de netto participatiegraad43 voor mannen en vrouwen in de gemeente
Súdwest Fryslân weergegeven. Wat opvalt is dat de participatiegraad van mannen in Súdwest Fryslân hoger is dan in gemiddeld Nederland. De participatiegraad van vrouwen in
Zuidwest Friesland blijft echter achter bij het landelijk gemiddelde.
De potentiële beroepsbevolking, het deel van de bevolking tussen 15 en 65 jaar, daalt
in Friesland de komende tien jaar beperkt, maar daarna steeds sneller. De huidige
arbeidsparticipatie in de regio is op niveau, maar het blijft de vraag of dit op termijn de gevolgen van vergrijzing op kan vangen. Die vergrijzing zet in Friesland en de andere Noordelijke regio‟s eerder in dan elders in Nederland en biedt dus kansen voor werkzoekenden op

42 Met de beroepsbevolking wordt het aantal mensen aangeduid dat wil, kan en mag werken.
43 De netto participatie is het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de totale bevolking. De werkzame
beroepsbevolking bestaat uit personen die daadwerkelijk participeren op de arbeidsmarkt: ze hebben een betaalde
baan van minimaal twaalf uur per week.
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de arbeidsmarkt. Door de participatiegraad van ouderen, vrouwen en lager opgeleiden te
verhogen, kan dit de krimp van de beroepsbevolking enigszins pareren.44
Figuur 3.9 Arbeidsparticipatie
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Werkloosheid
Volgens het UWV lag het percentage niet-werkende werkzoekenden in maart 2011 op 6,2
procent op landelijk niveau. Voor de provincie Friesland kwam dit uit op 7,5 procent. Het
percentage in Súdwest Fryslân ligt met 7 procent hoger dan het landelijk gemiddelde, maar
ligt daarentegen wel iets lager dan het provinciale gemiddelde. Voor 2011 verwacht het
UWV Werkbedrijf een stijging van het aantal vacatures. Dit betreft overwegend een vervangingsvraag, en maar in beperkte mate een uitbreidingsvraag. De arbeidsmarkt in de regio
Friesland wordt in maart als zeer ruim gekarakteriseerd, wat betekent dat er veel kortdurend niet-werkende werkzoekenden zijn ten opzichte van de openstaande vacatures. Voor
de beroepen agrarische vakkrachten, grafisch ontwerpers en productieplanners is er een
overschot aan kortdurend niet-werkende werkzoekenden in zowel de regio als in de rest van
Nederland. Voor politieagenten en beveiligingsemployés is de arbeidsmarkt juist krap in de
regio Friesland zodat er voor werkzoekenden met dit beroep veel kansen zijn op de arbeidsmarkt.45

44 Bron: UWV (2010) Managementsamenvatting Regionale Arbeidsmarktschets Friesland.
45 Bron: UWV (2011), Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie.
Bron: UWV (2010), Regionale Arbeidsmarktschets Friesland.
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Figuur 3.10 Aandeel niet-werkende
werkzoekenden in de beroepsbevolking
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3.2

De werkfunctie van Súdwest Fryslân

In 2009 bedroeg de beroepsbevolking van Súdwest Fryslân samen ruim 36.900 personen.
Van hen wonen er ruim 15.500 in Sneek. Het totale aantal banen bedraagt circa 39.000.
Hiervan neemt Sneek de helft voor haar rekening. Daarnaast kent ook Bolsward in verhouding tot haar beroepsbevolking relatief veel werkgelegenheid. Dit maakt dat beide gemeenten een sterke inkomende pendelstroom (woon-werkverkeer) kennen uit zowel de naburige
gemeenten als de grotere regio in Friesland.
Vooral veel pendel naar Sneek
In hoofdstuk 1 kwam al naar voren dat Bolsward en Sneek een sterke werkgelegenheidsfunctie hebben. De bedrijven in de twee kernen bieden daarmee ook werk aan werknemers
van buiten de kern (zie figuur 3.11). In Nijefurd, Wymbritseradiel en Wûnseradiel is de uitgaande pendelstroom groter dan de inkomende. Dit is mede te verklaren door de hoeveelheid banen in Sneek.
Figuur 3.11 Aantallen pendelaars46
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46 Hiertoe worden ook personen gerekend die binnen de eigen gemeente wonen en werken.
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Sterke oriëntatie op eigen gemeente en rest van Friesland
Figuur 3.12 en 3.13 geven weer waar de inwoners van de vijf kernen werken en waar de
mensen wonen die in de kernen werken. De eerste figuur geeft daarmee een beeld van welk
deel van de beroepsbevolking binnen de eigen kern werkt. De tweede figuur laat daarnaast
zien wat de aantrekkingskracht van de kern is op inwoners van andere gemeenten.
Uit de eerste figuur is af te lezen dat ruim zeven op de tien werkende personen uit Bolsward
in de eigen gemeente Súdwest Fryslân werkt. Waarvan het merendeel van de personen in
Bolsward zelf. Verder pendelt 11 procent van de werkende personen in Bolsward naar
Leeuwarden. Opvallend is dat het aantal pendelaars dat buiten de provincie Friesland werkt
vrijwel nihil is. Ook in Nijefurd werkt circa de helft van het aantal werkende personen in de
eigen kern.
In Sneek werkt meer dan de helft (59 procent) in de eigen stad. Daarnaast bieden bedrijven
in Leeuwarden werk aan 12 procent van de Snekers. Verder valt op dat bijna een derde van
de werkende beroepsbevolking uit Wûnseradiel in de rest van de provincie Friesland werkt.
Waarbij met name Leeuwarden wederom een populaire werkgemeente is. Circa 10 procent
pendelt dagelijks naar Leeuwarden. Dit bevestigt nogmaals de zeer lage werkgelegenheidsfunctie van Wûnseradiel.
Wymbritseradiel is de enige van de vijf kernen waarbij er meer mensen buiten de eigen
kern werken dan in Wymbritseradiel zelf. Circa 33 procent van de werkende beroepbevolking werkt in Sneek, tegenover 28 procent in Wymbritseradiel. Dit bevestigt de lage werkgelegenheidsfunctie van deze kern.
Figuur 3.12 Werkgemeente van de eigen
werkende beroepsbevolking
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Banen worden hoofdzakelijk door de beroepsbevolking uit Friesland vervuld
Figuur 3.13 toont, omgekeerd, de herkomst van werknemers die in Súdwest Fryslân werken. Daaruit blijkt in absolute aantallen de grote instroom van arbeid naar Sneek. Bijna een
derde van de in deze kern werkzame personen komt van buiten de gemeente Súdwest Fryslân. Tot deze groep behoort onder meer een groot aantal pendelaars uit de gemeenten Littenseradiel en Skarsterlân.
Verder valt op dat vijf op de tien werkende personen uit Wymbritseradiel van buiten Súdwest Fryslân komt. Hierbij is er geen bepaalde gemeente die de overhand heeft. Het aantal
pendelaars uit de provincie Friesland is over vele gemeenten verspreid.

3.3

Trends en ontwikkelingen

De Nederlandse arbeidsmarkt in het komende decennium
Op korte- en middellange termijn zorgen de bezuinigingsplannen van de overheid naar verwachting voor een daling van de werkgelegenheid. Deze daling zit vooral in de inkrimping
van het aantal ambtenaren en politici bij het Rijk en op provinciaal en regionaal niveau.
Aangezien het tijd kost om de wijzigingen door te voeren, is de afname van de werkgelegenheid bij de overheid naar verwachting vooral in de laatste jaren van de kabinetsperiode
geconcentreerd. Echter, niet alleen ambtenaren zullen gevolgen van de kabinetsplannen ondervinden. Door de bezuinigingsplannen van de overheid vermindert namelijk ook de vraag
naar goederen en diensten, waardoor de werkgelegenheid in de particuliere sector naar
verwachting ook terugloopt. Aan de andere kant neemt het arbeidsaanbod op de korte- en
middellange termijn af door de vergrijzing. De potentiële beroepsbevolking daalt, doordat
veel babyboomers de komende jaren stoppen met werken. Uit prognoses van de OECD
blijkt dat de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder ten opzichte van
de personen in de leeftijdsgroep van 15 tot en met 64 jaar naar verwachting stijgt van 29,3
procent in 2010 naar 34,8 procent in 2015. Met name in de overheids- en onderwijssectoren
dreigt hierdoor arbeidskrapte te ontstaan. Daarnaast zullen er als gevolg van de vergrijzing
arbeidsplaatsen bijkomen voor de verzorging van ouderen. De zorgsector is de enige sector
die substantieel een groei van het aantal banen laat zien.47
Personeelsfunctionarissen verwachten dat de arbeidsmarkt vanaf 2011 aantrekt. Voor het
eerst sinds 2008 denken ze meer problemen te ondervinden met werving & selectie. In
2008 gaf bijna driekwart van de P&O‟ers aan moeite te hebben met het aantrekken van
nieuwe medewerkers. Na de economische terugslag was dit aantal in 2009 gedaald naar iets
meer dan de helft en in 2010 verder gedaald tot een kwart. Voor het komende jaar verwacht echter bijna een op de drie personeelsfunctionarissen problemen met het invullen van
de vacatures. HR-professionals verwachten met name moeilijkheden met personeelswerving
in ICT, techniek & onderhoud en financiële zaken. Voor het vervullen van functies in HR en
juridische zaken verwachten zij de minste problemen. Bij het aantrekken van medewerkers
lijken P&O‟ers steeds vaker gebruik te maken van social media. Waar in 2009 nog de helft
gebruikmaakte van LinkedIn, is dit in 2010 toegenomen naar driekwart.48
47 Bron: Rabobank (2010). Visie op 2011.
48 Berenschot (2010). HR Trends 2010-2011.
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Voor de periode 2012-2016 voorzien we dat de werkloosheid gemiddeld uitkomt op 5½ procent van de beroepsbevolking.49
Structurele krapte op de arbeidsmarkt
De Nederlandse bevolking als geheel zal pas rond 2040 krimpen, maar voor de leeftijdscategorieën tot 45 jaar heeft de omslag van groei naar krimp al plaatsgevonden. Deze vergrijzing van de bevolking is van grote invloed op de ontwikkeling van het aantal personen dat,
gezien zijn leeftijd, aan het arbeidsproces zou kunnen deelnemen – de potentiële beroepsbevolking. Al decennia lang neemt de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt af, terwijl
de uitstroom van ouderen toeneemt. Vanaf 2010 zal de uitstroom van ouderen groter zijn
dan de instroom van jongeren. De potentiële beroepsbevolking krimpt. Deze krimp van de
potentiële beroepsbevolking tast de basis voor de welvaart in ons land aan. Het aantal mensen dat kan werken, neemt immers af, terwijl het aantal mensen dat in economische zin
van hen afhankelijk is, door de vergrijzing toeneemt. De last die het economisch actieve
deel van de bevolking moet dragen, wordt daardoor steeds zwaarder, zowel door de belasting- en premiedruk als in de vorm van de arbeidsduur. Daarnaast wordt het aantal personen dat zich aanbiedt op de arbeidsmarkt ook kleiner ten opzichte van de vraag naar arbeid.50
Het Nieuwe Werken: de ZZP’er als gangbaar model
Om onze samenleving financieel gezond te houden is economische groei noodzakelijk. Productiviteitsstijging en een sterk verbeterde arbeidsparticipatiegraad zijn hierin leidende
thema's. Kijkend naar de arbeidsparticipatie is een sterke flexibilisering van de arbeidsmarkt
onvermijdelijk. Parttime werken, flexwerken, zelfstandig ondernemerschap, het nieuwe
werken en een betere balans tussen werk en privé zijn hierin van belang. Bovendien bepalen deze „arbeidsvoorwaarden‟ steeds vaker de keuze voor een volgende werkgever of opdrachtgever.51
Het tijds- en plaatsonafhankelijk werken (thuiswerken of elders op een andere locatie) is
momenteel een „hot item‟. Het bedrijfsleven en de politiek zijn volop in discussie hoe deze
nieuwe manier van werken in te passen in diverse organisaties. Feit blijft dat het voor de
ene sector makkelijker is om in deze trend mee te gaan (de dienstverlening) dan voor de
andere sector (landbouw, industrie). Het meest duidelijke voorbeeld van de „flexibele werker‟ is de ZZP‟er. Hij werkt vanuit huis of vanuit een kantoorgebouw, overdag, ‟s avonds
en/of in de weekenden. Het afrekenen op resultaat, de „output‟, in plaats van op het aantal
uren dat men aanwezig is wordt steeds gangbaarder en zou de productiviteit verhogen.
Het afgelopen decennium is het aantal ZZP‟ers enorm toegenomen (met name in de dienstverlening) en de verwachting is dat deze trend zich de komende jaren doorzet. In het bedrijfsleven en bij de overheid werkt een groeiend aantal mensen vanuit huis, en steeds
meer van hen zullen eigen baas willen worden. Daarnaast zijn werknemers van de toekomst
minder loyaal dan die van nu, want de generatie Y zal geen moeite hebben met jobhoppen.
Naast de kern van vaste werknemers van een bedrijf zullen er flexibele werknemers bestaan
die als zzp'ers opdrachten vervullen voor verschillende werkgevers.
49 Bron: Rabobank (2010). Visie op 2011.
50 Bron: Rabobank (2010). Demografische krimp: de nieuwe realiteit in perspectief.
51 www.yer.nl
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4

Woningmarkt

De ontwikkeling van de economie, werkgelegenheid en demografie hebben invloed op de
vraag en het aanbod op de woningmarkt. De woningmarkt verschilt daarom sterk per regio.
Inzicht in genoemde ontwikkelingen is van belang voor diegenen die zich bezighouden met
de woningmarkt in Súdwest Fryslân, zodat passend beleid kan worden gemaakt voor de
toekomst.

4.1

Feiten en cijfers

De vraag op de woningmarkt: ontwikkeling van de bevolking
De behoefte aan woningen van de bewoners van een regio en van hen die in die regio zouden willen gaan wonen, vormt de vraag op de regionale woningmarkt. De bevolkingsontwikkeling en –samenstelling zijn daarom belangrijke factoren achter de vraag naar woningen.
De bevolkingsontwikkeling is het resultaat van twee factoren: enerzijds het migratiesaldo en
anderzijds de natuurlijke aanwas. Het binnenlands migratiesaldo is het verschil tussen vestigers en vertrekkers en geeft aan of een regio bij Nederlanders in trek is als vestigingsregio. Dit saldo is in de woningmarktregio Súdwest Fryslân als geheel licht negatief. Doordat
er tussen 2003 en 2008 minder mensen naar de regio kwamen dan dat er vertrokken nam
de bevolking licht af (0,1 procent van bevolking). De regio Súdwest Fryslân is vooral in trek
bij de groep 35-44 jarigen (figuur 4.1). Deze groep bestaat voor een groot deel uit jonge
gezinnen. Ook vestigen relatief veel mensen uit de groep 55-64 jaar zich in de regio. Opvallend is het grote aandeel jongvolwassenen dat de regio verlaat. Zij verlaten de regio om elders te gaan studeren of te werken.
De natuurlijke aanwas (verschil tussen geboorten en sterften) bedroeg in de periode 20032008 in Súdwest Fryslân circa 202 personen per jaar en was daarmee dus verantwoordelijk
voor het grootste deel van de regionale bevolkingsgroei. De natuurlijke aanwas in de regio
is echter door het lage geboortecijfer niet sterk. Er worden gemiddeld 1,2 kinderen geboren
tegenover elk sterfgeval. In Nederland is dit 1,3.
Figuur 4.1 Gemiddeld migratiesaldo per
leeftijdsgroep Súdwest Fryslân (20032008)
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Uit figuur 4.2 blijkt dat de vijf kernen binnen de gemeente Súdwest Fryslân een uiteenlopende bevolkingsontwikkeling hebben doorgemaakt. Bolsward en Sneek hebben een bevolkingsontwikkeling doorgemaakt die iets hoger lag dan het landelijk gemiddelde. De bevolkingsontwikkeling van Nijefurd, Wûnseradiel en Wymbritseradiel blijft echter achter bij Nederland.
De bevolkingsgroei in Súdwest Fryslân blijft naar verwachting de komende tien jaar flink
achter bij de landelijke groei (2,9 procent). Uit figuur 4.3 blijkt dat er behoorlijke verschillen
zitten in de groei tussen de vijf kernen. De totale groei van de bevolking bedraagt volgens
de Primos prognose in Bolsward en Wymbritseradiel circa 1 procent. Wûnseradiel laat zelfs
een krimp van de bevolking zien van 0,5 procent. De bevolkingsontwikkeling verschilt per
leeftijdsgroep. Het aantal personen in de leeftijd tot 45 jaar zal de komende tien jaar in
Súdwest Fryslân afnemen. Terwijl het aantal personen dat ouder is dan 45 jaar zal toenemen. Naar verwachting is circa 22 procent van de bevolking in Súdwest Fryslân in 2020 ouder dan 65 jaar.
Figuur 4.2 Bevolkingsontwikkeling
(index 2000=100)

Figuur 4.3 Bevolkingsontwikkeling
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De vraag op de woningmarkt: samenstelling van huishoudens
De samenstelling van huishoudens is een factor die in belangrijke mate van invloed is op de
gewenste omvang en locatie van de woonruimte. Het aandeel alleenstaanden is vooral groot
in steden, terwijl mensen met kinderen juist zijn oververtegenwoordigd in de aangrenzende
gemeenten en/of gemeenten met een sterk gelovige bevolking. Voor de gehele regio is
kenmerkend dat het belang van gezinnen hoger is dan landelijk. Binnen de regio vormen
(tweeouder-)gezinnen 31 procent van alle huishoudens; landelijk is dit 28 procent.
De oververtegenwoordiging van het aantal gezinnen zorgt ervoor dat de gemiddelde huishoudensomvang in de regio groot is. Er zijn geen studenten en veel jongeren verlaten de
regio, vandaar het kleinere aandeel eenpersoonshuishoudens.
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Figuur 4.4 Samenstelling huishoudens
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Het aanbod op de woningmarkt: woningvoorraad
De woningvoorraad in een regio is onder te verdelen naar aspecten als eigendomsvorm,
woningtype52, grootte en bouwjaar. Over het algemeen worden daarbij koop-, grondgebonden, grote, vooroorlogse woningen en woningen van na 1990 positiever beoordeeld dan hun
tegenhangers. De woningvoorraad in Súdwest Fryslân heeft van al deze typen een relatief
groter aanbod dan in Nederland en daarmee een gunstige samenstelling.
Figuur 4.5 Woningvoorraad – aandeel
gewenste woningtypen

Figuur 4.6 Ontwikkeling woningvoorraad (1996-2008)
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De groei van het woningaanbod is in de regio minder sterk geweest dan landelijk. In de periode 1996-2008 nam het aanbod met 11 procent toe; landelijk was dit 12 procent. Landelijk zien we een afname van het aantal huurwoningen, zowel particulier als sociaal.
In Súdwest Fryslân valt met name de afname van particuliere huurwoningen op. De afname
was relatief het grootst in Bolsward en Sneek. Tegelijkertijd vond daar ook de sterkste toename van het aantal koopwoningen plaats.

52 Grondgebonden of gestapeld.

54

Pijlers van de woningmarkt
De woningmarkt rust op drie pijlers: beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Het functioneren van de woningmarkt kan dan ook aan de hand van deze drie pijlers worden beoordeeld. Bij de beschikbaarheid gaat het onder meer om het aantal woningen per huishouden
en de verhouding tussen het aantal gewenste woningen en de daadwerkelijke voorraad. Bij
de kwaliteit gaat het om de factoren die van invloed zijn op de (gevoelsmatige en financiële)
waardering van de woning en woonomgeving. Bij de betaalbaarheid draait het om de verhouding tussen koopkracht en de prijzen.
Figuur 4.7 Verwachte ontwikkeling
huishoudens en woningen 2010-2020
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Beschikbaarheid
De verhouding tussen de woningvoorraad en het aantal huishoudens biedt inzicht in de mate waarin er een (mis-)match bestaat op basis van beschikbaarheid. Het algemene beeld
voor Nederland is dat de woningvoorraad momenteel niet groot genoeg is om aan de vraag
te voldoen. In 2010 is er in Nederland sprake van een woningtekort van 1,7 procent. Regionaal zijn er echter sterke verschillen. In aantrekkelijke (centrale) regio‟s met een sterke bevolkingsgroei ligt het tekort doorgaans hoger dan landelijk, terwijl in de Nederlandse krimpregio‟s juist sprake is van een woningoverschot. Ook in Súdwest Fryslân is in 2010 en 2020
sprake van een woningoverschot. Binnen de vijf kernen bestaan echter wel verschillen. Zo
hebben Bolsward, Sneek en Wymbritseradiel een woningoverschot. Terwijl Nijefurd en Wûnseradiel in 2020 respectievelijk een woningtekort van 1,3 procent en 0,5 procent verwachten.
De bevolkingsprognoses van Primos voorzien in Súdwest Fryslân (met uitzondering van
Sneek) een sterkere groei van het aantal huishoudens dan van het aantal woningen (figuur
4.7). De verwachting is dat het woningoverschot in Súdwest Fryslân de komende tien jaar
zal afnemen. Met uitzondering van Sneek, waar het woningoverschot naar verwachting juist
zal toenemen. Zeker in een regio als Súdwest Fryslân is het dan ook van groot belang dat
de nieuwbouwproductie in verhouding blijft tot het aantal huishoudens, zodat de woningmarkt niet te ruim wordt.
De beschikbaarheid van woningen zegt echter niets over een eventuele mismatch
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tussen vraag en aanbod op grond van de kwaliteit van woningen.
Kwaliteit
Kwalitatieve mismatch kan optreden wanneer de beschikbare woningen, wijken en leefomgeving qua kwaliteit niet aan de behoeften van woningzoekenden voldoen. De woningvoorraad in Súdwest Fryslân bestaat voor een relatief groot deel uit woningen die voor 1945 en
tussen 1971-1990 zijn gebouwd. Volgens de Leefbaarometer van VROM scoren de wijken in
Súdwest Fryslân zeer positief op het leefbaarheidsaspect. De hoge leefbaarheidsscore in de
wijken hangt samen met de hogere kwaliteit van de woningvoorraad 53 dan in gemiddeld Nederland. Súdwest Fryslân wordt gekenmerkt door een relatief groot aandeel grote, grondgebonden en vooroorlogse woningen.
De kwaliteit en de beschikbaarheid van de fysieke ruimte bepaalt in belangrijke mate de
gemiddelde WOZ-waarde. Voor Súdwest Fryslân geldt dat de gemiddelde WOZ-waarde van
woningen een stuk lager ligt dan in Nederland, met uitzondering van Wymbritseradiel. Ook
blijft de gemiddelde WOZ-waarde van het commerciële vastgoed ver achter bij het landelijk
gemiddelde.
In Nijefurd heeft 20 tot 30 procent van het aantal woningen een WOZ-waarde die lager is
dan € 150.000. Dit geldt tevens voor Wymbritseradiel. In Wûnseradiel, Bolsward en Sneek
geldt dit voor meer dan 40 procent van de woningen.54
Figuur 4.8 Gemiddelde WOZ-waarde
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Tevredenheid van de woonomgeving
Al ruim twintig jaar wordt -via het landelijk Woon Onderzoek Nederland (afgekort WoON)
van het ministerie van VROM- onderzocht hoe tevreden de Nederlandse woonconsument is.
Uit dit onderzoek blijkt dat de inwoners van de gemeente Súdwest Fryslân meer tevreden
zijn met hun woonomgeving dan de gemiddelde Nederlander. Het rapportcijfer voor de

53 Gebaseerd op indicatoren als woningdichtheid, aanwezigheid „gewenste‟ woningen (vrijstaand, 2-onder-1-kap)
en afwezigheid „ongewenste‟ woningen (etage, sociale huur).
54 Bron: CBS.
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woonomgeving55 in de gemeente Súdwest Fryslân bedraagt een 8,6. De gemiddelde Nederlander waardeert zijn woonomgeving met een 8,2.
Betaalbaarheid
De WOZ-waarde is niet alleen de financiële afspiegeling van de waarde van de woning, zij
vormt ook de verbinding tussen de kwaliteit en de betaalbaarheid van een woning. De betaalbaarheid van woningen hangt samen met de economische ontwikkeling, met de ontwikkeling van inkomens en met kenmerken van de regionale woningmarkt. Regionale verschillen in woningprijs en betaalbaarheid zijn het resultaat van regionale verschillen in vraag en
aanbod tussen de regionale woningmarkten.
De Rabobank Betaalbaarheidsindex meet de betaalbaarheid van een gemiddeld
geprijsde koopwoning voor een gezin met een modaal inkomen. En geeft aan of de inwoners
van een regio in staat zijn een huis te kopen. Het is een momentopname,
wat inhoudt dat er geen rekening wordt gehouden met eventuele veranderingen in bijvoorbeeld de inkomenssituatie als gevolg van werkloosheid. Heeft de index een waarde van 100,
dan bedragen de bruto maandlasten 30 procent van het bruto inkomen. Is de indexwaarde
hoger dan 100, dan bedragen de bruto maandlasten minder dan 30 procent van het bruto
inkomen en vice versa. In de samenstelling van de index laten de verschillende indicatoren
veranderingen zien. Door de verwachte daling van de huizenprijzen in 2011 neemt de betaalbaarheid toe. Dit effect wordt echter teniet gedaan door de verwachte toename van de
hypotheekrente, waardoor de maandlasten voor een hypotheek (met flexibele rente) zullen
stijgen. Het modale inkomen zal naar verwachting onveranderd blijven. De overige vaste
lasten zullen echter stijgen door een toename van de pensioen- en zorgpremies. Hierdoor
staat het percentage dat kan worden besteed aan wonen onder druk. Dit wordt echter niet
meegenomen in de berekening. Per saldo zal de betaalbaarheid dus iets verslechteren ten
opzichte van 2010.56
De daling van de huizenprijzen eind 2008 en begin 2009 heeft ervoor gezorgd dat woningen
beter betaalbaar zijn. Binnen de gemeente is de betaalbaarheid het best in Sneek (zie tabel
2). In Sneek is dit vooral doordat de woningprijzen relatief wat lager liggen. In Wûnseradiel
is de betaalbaarheid het meest „ongunstig‟ doordat de woningprijs relatief hoog is.
Ook de koopkracht is een belangrijke factor op de woningmarkt. De koopkracht van de bevolking geeft een indicatie van de mogelijkheden die kopers hebben op de woningmarkt.
Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen van Súdwest Fryslân laat zien dat zowel de
huishoudens in koop- als in huurwoningen een lager inkomen hebben dan Nederland.

55 Bij dit onderzoek dient wel een kanttekening te worden geplaatst. Om te beginnen zijn mensen over het algemeen erg tevreden met hun woonomgeving en blijken ouderen positiever gestemd te zijn dan jongeren. Ook zijn er
ruimtelijke verschillen. Mensen in het westen van het land komen gemiddeld op een 8,0 terwijl men in het noorden
van het land een 8,5 geeft. In het algemeen scoort de Randstad het laagst; ook buiten de Randstad krijgen de grotere steden in het algemeen een wat lager rapportcijfer. Langs de grote snelwegen liggen de rapportcijfers eveneens wat minder hoog. Kortom: een drukke omgeving scoort in het algemeen niet al te hoog. Daarentegen blijken
de mensen juist wat meer tevreden te zijn op plaatsen waar het rustig is (delen van Brabant, Gelderland, Friesland
en Zeeland).
56 Rabobank (2011). Kwartaalbericht woningmarkt februari 2011.
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Tabel 1 Gemiddeld besteedbaar57 huishoudinkomen (2009)

Tabel 2 Betaalbaarheidsindex 1e kwartaal 2011

COROP-gebied Zuidwest-Friesland Nederland
Huishoudinkomen, alle huishoudens
33.350
35.050
Huishoudinkomen, koopwoning
39.290
43.310
Huishoudinkomen, huurwoning
20.960
23.230

Bolsw ard
Nijefurd
Sneek
Wûnseradiel
Wymbritseradiel
Nederland

Bron: CBS-RegionaalInkomensOnderzoek (RIO)
VROM/DG Wonen-WoonOnderzoek
Nederland(WoON), bewerking Rabobank

Bron: NVM, bewerking Rabobank

150
159
160
144
152
135

Aanbod koopwoningen en ontwikkeling woningprijs
Om de stand van zaken op de woningmarkt in Súdwest Fryslân te bepalen, wordt hier gebruik gemaakt van woningmarktgegevens tot en met maart 2011.
Hieruit blijkt dat het aanbod van koopwoningen tussen september 2008 en januari 2011 behoorlijk is toegenomen. In Bolsward en Nijefurd is het aantal te koop staande woningen
zelfs verdubbeld. In Sneek is het aanbod te koop staande woningen in deze tijd met 19 procent toegenomen.
Aan de kant van de mediane prijsontwikkeling van woningen, zien we dat alle kernen (met
uitzondering van Wymbritseradiel) in maart 2011 een lagere vraagprijs noteerden dan in
september 2008. Wymbritseradiel noteerde een stijging van de mediane vraagprijs.
Figuur 4.9 Index te koop staande woningen

Figuur 4.10 Ontwikkeling mediane
vraagprijs woningen
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57 Tot dit COROP-gebied behoren naast de vijf kernen, ook de gemeenten Gaasterlân-Sleat en Lemsterland.
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4.2

De woonfunctie van Súdwest Fryslân

De vijf kernen hebben in totaal 82.250 inwoners. Van hen woont veruit de meerderheid in
Sneek (33.431) en Wymbritseradiel (16.138). In Bolsward wonen (9.905) personen, in Nijefurd (10.947) en in Wûnseradiel (11.829).58
Vertrek in Wûnseradiel en Wymbritseradiel groter dan vestiging
Ter indicatie zijn in figuur 4.11 de drie typen verhuizingen die zich in een gebied voordoen
weergegeven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen binnengemeentelijke verhuizingen (mensen die binnen de gemeentegrenzen zijn verhuisd), inkomende verhuizingen
(mensen die vanuit een andere gemeente naar de betreffende gemeente zijn verhuisd) en
uitgaande verhuizingen (mensen die vanuit de betreffende gemeente naar een andere gemeente zijn verhuisd). Het aantal binnengemeentelijke verhuizingen ligt in Bolsward, Nijefurd en Sneek hoger dan het aantal inkomende en uitgaande verhuizingen. Verder hebben
Wûnseradiel en Wymbritseradiel een licht vertrekoverschot doordat het aantal uitgaande
verhuizingen hoger ligt dan het aantal inkomende.
Figuur 4.11 Verhuizingen per gemeente
(jaarlijks gemiddelde)
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Bron: CBS, bewerking Rabobank, 2005-2009

Merendeel verhuizingen binnen eigen gemeente
Figuur 4.12 en 4.13 geven weer waar inwoners van de vijf kernen in de gemeente Súdwest
Fryslân naar toe zijn verhuisd en waar mensen die naar deze gemeente zijn verhuisd vandaan komen. De eerste figuur geeft daarmee een idee van de mate waarin de gemeente
haar eigen bevolking weet vast te houden. De tweede figuur laat zien wat de aantrekkingskracht van de gemeente is op inwoners van andere gemeenten.
Uit figuur 4.12 is op te maken dat de afgelopen vijf jaren een ruime meerderheid van de
inwoners in Súdwest Fryslân binnen de eigen gemeente is verhuisd. Binnen de gemeente
betrekken inwoners die verhuizen voornamelijk een andere woning binnen de eigen kern.

58 Bron: CBS, stand op 1 januari 2010.
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Van de inwoners die vanuit Wûnseradiel binnen de gemeente Súdwest Fryslân verhuizen,
vertrekt circa 16 procent naar Bolsward. Opvallend is dat Sneek een sterke aantrekkingskracht heeft op inwoners uit Wymbritseradiel. Maar liefst 30 procent van de verhuizers die
binnen Súdwest Fryslân verhuizen, vertrekken naar Sneek.
Het percentage inwoners dat vanuit Súdwest Fryslân naar overig Friesland en Nederland
verhuist, is nagenoeg gelijk. Alleen vanuit Wûnseradiel vertrekt circa een vijfde van de inwoners naar overige gemeenten in Friesland. Binnen de provincie Friesland is met name
Leeuwarden een populaire stad om naar toe te verhuizen. Van de inwoners die vanuit Súdwest Fryslân naar de overige gemeenten in Nederland verhuizen, vertrekken velen richting
Groningen.
Figuur 4.12 Bestemmingsgemeente van
personen uit de gemeente
die verhuizen (jaarlijks
gemiddelde)
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Aangezien de meeste verhuizingen binnen de eigen gemeente plaatsvinden, zijn er geen
grote verschillen in Súdwest Fryslân tussen de herkomst en bestemmingsgemeente. De
mensen die van buiten Súdwest Fryslân naar Súdwest Fryslân verhuizen komen vooral uit
Leeuwarden. Vanuit de rest van Nederland verhuizen relatief de meeste mensen vanuit
Groningen naar Súdwest Fryslân.
Bij de mensen die naar Nijefurd zijn verhuisd, valt op dat ruim een vijfde van de verhuizingen vanuit overig Nederland komt. Terwijl Wûnseradiel de meeste verhuizers uit de overige
gemeenten van Friesland ontvangt.
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4.3

Trends en ontwikkelingen

Geen uitbundig herstel woningmarkt in 2011
De markt voor koopwoningen maakt nog altijd een moeilijke tijd door. Over heel 2010 daalden de prijzen met 2 procent. De prijsontwikkeling verschilt echter sterk per regio. Zo herstellen de prijzen in Súdwest Fryslân zich relatief sterk, terwijl de prijsontwikkeling in delen
van Overijssel, Drenthe en in Zuidwest-Gelderland duidelijk achterblijft. Maar er is meer aan
de hand. Door de nieuwe financieringslastpercentages 59, de aanscherping van aflossingsvoorwaarden van het AFM en de verwachte stijging van de hypotheekrente zal de betaalbaarheid van woningen in 2011 afnemen. Dit heeft een drukkend effect op de prijs. Daarnaast zullen starters in 2011 moeilijker tot de woningmarkt kunnen toetreden, en dit zal een
effect hebben op de totale markt. Minder toestroom van starters op de woningmarkt zorgt
er immers voor dat huiseigenaren die willen doorstromen hun huis niet kunnen verkopen.
Per saldo gaan wij er vanuit dat de markt voor koopwoningen in 2011 geen uitbundig herstel zal laten zien. Het zal het jaar moeten worden waarin de markt een nieuw evenwicht
vindt. Dit betekent dat de prijzen naar verwachting met 2 procent zullen dalen. Deels omdat
de noodzaak tot verkoop, bij lang te koop staande woningen, zal toenemen. Voor de jaren
na 2011 verwachten we licht stijgende huizenprijzen.60
Hervorming huurmarkt
Ook de huursector kent knelpunten. Er zijn lange wachttijden voor huurwoningen in de corporatiesector. Dit wordt versterkt doordat een aanzienlijke groep huurders niet langer tot de
doelgroep van de woningcorporaties behoort, maar nog wel in een corporatiewoning blijft
wonen. Ook in de huursector is – als bij het eigenwoningbezit – sprake van omvangrijke
subsidies, zowel van de rijksoverheid als van de woningcorporaties. De rijksoverheid financiert de inkomensafhankelijke huurtoeslag, reguleert de huren en biedt de woningcorporatie
diverse kostenverlagende faciliteiten (garanties, voordelige financiering, lagere grondprijzen, et cetera). De woningcorporaties hanteren huurprijzen die, zeker in drukregio‟s als
Utrecht en Amsterdam, fors onder de markthuur liggen. Het huidige beleid stimuleert lageen middeninkomensgroepen om te huren en hoge-inkomensgroepen om te kopen. Als gevolg hiervan is er een gebrekkige doorstroming tussen huur- en koopwoningen.61
Om oneerlijke concurrentie tussen partijen op de woningmarkt tegen te gaan moeten Nederlandse woningcorporaties van de Europese Commissie (EC) andere voorwaarden hanteren. Alleen bouw en verhuur van sociale woningen met een maximale huur van € 652,52
(prijspeil 2011) is toegestaan. Dat is de grens tot waar huurtoeslag mogelijk is. Ten minste
90% van de vrijkomende woningen met een huur tot deze grens moet worden toegewezen
aan huishoudens met een inkomen onder de € 33.614,00 (prijspeil 2011). Ook krijgen

59 In vergelijking met 2010 kunnen huishoudens in 2011, bij een gelijkblijvend inkomen en rentepercentage, een
minder hoge hypotheek krijgen. Oorzaak is dat een groter percentage van het besteedbaar inkomen gemiddeld
wordt besteed aan zorg- en pensioenpremies, waardoor er minder geld overblijft voor woonlasten.
60 Bron: Rabobank (2010). Visie op 2011.
Bron: Rabobank (2011). Kwartaalbericht woningmarkt februari 2011.
61 Bron: CSED (Commissie Sociaal-Economische Deskundigen) 2010. Naar een integrale hervorming van de woningmarkt.
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huurders van een corporatiewoning het recht hun woning tegen een redelijke prijs te kopen.62
Daarnaast is de verwachting dat de nieuwbouwproductie van sociale huurwoningen bij corporaties nagenoeg zal stilvallen. Dat komt voornamelijk door de voorgestelde bezuinigingen
van het Rijk waardoor corporaties flink minder te besteden hebben. Bovendien maakt de
Europese staatssteunregel het niet langer mogelijk voor woningcorporaties om voordelig
geld te lenen om de dure nieuwbouwwoningen tegen een acceptabele huur aan te bieden. 63
Extramuralisering
Naast de vergrijzing is er nog een trend van belang voor het thema wonen: extramuralisering. In de praktijk gaat het hierbij vooral om de afbouw van het aantal plaatsen in verzorgings- en verpleeghuizen. Deze wordt mogelijk gemaakt doordat ouderen langer zelfstandig
blijven wonen, mede mogelijk gemaakt door mobiele zorgdiensten. Pas als de nood echt
aan de man is, maakt een deel de stap naar intramurale huisvesting (verpleeghuis of een
kleinschalige woonvorm met gelijkwaardige zorg). Door de extramuralisering neemt het
aantal personen in intramurale huisvesting volgens het CBS tot 2015 af, ondanks de vergrijzing. Van invloed hierop zijn zowel vraag- als aanbodfactoren. Aan de vraagkant zorgen de
toenemende welvaart, het eigenwoningbezit en het opleidingsniveau voor een sterkere wens
om extramuraal te willen blijven wonen. Aan de aanbodkant spelen zowel de afbouw van
het aanbod aan verzorgingshuizen als het toenemende aanbod van zorgsteunpunten een
rol, evenals de versoepeling in de regelingen bij de levering van zorg. Deze trend en de vergrijzing dragen bij aan een toenemende vraag naar volledig toegankelijke of nultredenwoningen.64 Het voorzien in voldoende woonruimte waarbij adequate zorg kan worden geboden, is dus een belangrijke uitdaging voor de toekomst. 65

62 Bron: www.rijksoverheid.nl

63 http://www.s-hertogenbosch.nl
64 Een nultredenwoning is een woning waarvan de woonkamer zonder traplopen van buiten af bereikbaar is en de
zogenaamde „primaire ruimtes‟ (keuken, sanitair en minimaal één slaapkamer) zonder traplopen vanuit de woonkamer bereikbaar zijn.
65 Bron: Ministerie van VROM. Senioren op de woningmarkt. Nieuwe generaties, andere eisen en wensen.
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5

Voorzieningen en Winkelen

Het voorzieningenniveau in een gemeente wordt voor een belangrijk deel bepaald door het
detailhandelsaanbod. Dit aanbod draagt bij aan de leefbaarheid van een kern en vormt een
belangrijk deel van de lokale economie. Bij een voldoende aantrekkelijk aanbod vervult een
kern bovendien een functie voor de omliggende regio. In dit hoofdstuk wordt duidelijk welke
functie de detailhandel in Súdwest Fryslân vervult.

5.1

Feiten en cijfers

Van de vijf kernen kent Sneek het grootste niet-dagelijkse winkelaanbod: in 2010 was er
meer dan 67.000 m2 verkoopvloeroppervlak in gebruik. In de overige kernen lag dit tussen
de 7.000 en 17.000 m2. In alle vijf de kernen bieden de winkels in de categorie „in en om
huis‟ de meeste vierkante meters winkeloppervlak.
Uiteraard heeft Sneek het meeste aantal verkooppunten, maar wanneer we kijken naar het
aantal verkooppunten per 1.000 inwoners dan voert Nijefurd de boventoon. Zij biedt bijna
29 verkooppunten per 1.000 inwoners. Vanwege haar centrale ligging vervult Sneek een
belangrijke regiofunctie voor het winkelend publiek. Het ligt midden in het Friese Merengebied, waar watersport en recreatie een belangrijke rol spelen. De stad Sneek is na Leeuwarden en Drachten in omvang de derde plaats van Friesland, net voor Heerenveen. In het centrum van Sneek zijn vooral winkels met een kleine oppervlakte aanwezig. Winkels die een
grotere oppervlakte vragen hebben zich aan de rand van het centrum (supermarkten) of op
bedrijventerrein Houkesloot of de Hemmen (non-food) gevestigd.66
De vloerproductiviteit geeft aan hoeveel omzet per vierkante meter vloeroppervlak in een
winkel is behaald. De vloerproductiviteit van een winkel is afhankelijk van de mate van stedelijkheid van de gemeente waarin zij is gevestigd, maar ook van het type branche waarin
een winkel opereert. Zo is de vloerproductiviteit in de categorie „dagelijkse boodschappen‟
het hoogst.
De gemiddelde vloerproductiviteit van de detailhandel in Súdwest Fryslân blijft achter bij die
van vergelijkbare gebieden. Volgens de Kamer van Koophandel Friesland ligt de vloerproductiviteit in het noorden van het land over het algemeen iets lager dan in het midden of
westen van het land. Dit heeft vaak te maken met het feit dat de meters goedkoper te verkrijgen zijn, waardoor supermarkten en ook non-food winkels vaak groter van omvang
zijn.67

66 Broekhuis Rijs Advisering (2007). Koopstromenonderzoek Provincie Fryslân.
67 Broekhuis Rijs Advisering (2007). Koopstromenonderzoek Provincie Fryslân.
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5.2

Voorzieningen

Op het platteland zijn voorzieningen vaak beperkter dan in stedelijke gebieden. In deze paragraaf wordt beschreven hoe het is gesteld met de voorzieningen voor zorg, onderwijs, supermarkten en recreatie.
Zorg
De huisarts is verantwoordelijk voor de verlening van basiszorg aan mensen. In tabel 5.1 is
te zien wat de gemiddelde afstand is tot een huisarts en wat het aantal huisartsenpraktijken
binnen 3 km is per kern en voor Súdwest Fryslân als geheel. Uit de tabel blijkt dat de afstand tot een huisartsenpraktijk in Súdwest Fryslân hoger ligt dan het gemiddelde in Friesland en Nederland. In Wûnseradiel is de afstand het grootst. Verder ligt het aantal huisartsenpraktijken binnen 3 km aanzienlijk lager dan in geheel Nederland. Er is ook niet in elke
kern tenminste één huisartsenpraktijk binnen die afstand. Tabel 5.1 laat ook de afstand tot
de dichtstbijzijnde huisartsenpost, ziekenhuis of polikliniek zien. Daar kunnen mensen naar
toe buiten openingstijden van de huisartsenpraktijk of als er meer specialistische zorg nodig
is. Het blijkt dat in Sneek de afstand tot huisartsenpost, ziekenhuis of polikliniek lager ligt
dan in Nederland. In Súdwest Fryslân als geheel ligt de gemiddelde afstand iets boven het
gemiddelde van Friesland. In Nijefurd is de afstand tot de huisartsenpost of het ziekenhuis
aanzienlijk groter.
Tabel 5.1: Gemiddelde afstand tot voorzieningen
Afstand tot huisartsenpraktijk Aantal huisartsenpraktijken Afstand tot huisartsenpost Afstand tot ziekenhuis
km
Binnen 3 km
km
km
Bolsward
0,9
3,0
9,4
9,4
Nijefurd
1,0
1,2
25,7
25,7
Sneek
1,4
6,3
2,4
2,4
Wûnseradiel
2,7
0,9
17,5
11,6
Wymbritseradiel
2,4
0,7
7,6
7,6
Zuidwest-Friesland
1,7
2,4
12,5
11,3
Friesland
1,4
4,9
10,6
9,5
Nederland
0,9
10,1
6,0
5,2
Bron: CBS, 2008

Onderwijs
Tabel 5.2 laat zien wat de afstand is tot een basisschool en scholen voor voortgezet onderwijs per kern en voor Súdwest Fryslân als geheel. Uit de tabel blijkt dat in elke gemeente
basisonderwijs op loopafstand aanwezig is. De gemiddelde afstand tot een basisschool en
het aantal basisscholen binnen 1 km verschilt niet zoveel van het gemiddelde in de gehele
provincie Friesland. Dat ligt heel anders bij het voortgezet onderwijs. Alleen voor Bolsward
en Sneek geldt dat de afstand tot scholen voor het voortgezet onderwijs of voor het VMBO
lager ligt dan in de provincie Friesland en in Nederland. In het overige gedeelte van Súdwest Fryslân hebben scholieren reisafstanden van circa 6 – 8 km. Deze reisafstanden zijn
aanzienlijk hoger dan het gemiddelde in de provincie Friesland en in Nederland.
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Tabel 5.2: Gemiddelde afstand tot onderwijsinstellingen
Bolsward
Nijefurd
Sneek
Wûnseradiel
Wymbritseradiel
Zuidwest-Friesland
Friesland
Nederland
Bron: CBS, 2008

Basisonderwijs
km
0,6
0,6
0,8
0,9
0,8
0,7
0,7
0,6

Voortgezet onderwijs
km
1,1
6,1
1,8
7,6
6,4
4,6
3,5
2,4

VMBO
km
1,1
6,1
1,8
7,6
6,4
4,6
3,6
2,6

Supermarkten
In Súdwest Fryslân zijn er supermarkten in de grotere plaatsen (Woudsend, Workum, Bolsward, Wûnseradiel, IJlst, Sneek, Witmarsum, Makkum, Koudum, Stavoren). De kleinere
kernen hebben geen supermarkt, maar wel andere winkels waar mensen terecht kunnen
voor de dagelijkse levensbehoeften. Zij zijn aangewezen op de winkels in de grotere plaatsen.
Recreatievoorzieningen
Met een groot merengebied tot haar beschikking en gelegen in een Nationaal Landschap,
heeft de gemeente Súdwest Fryslân voldoende recreatiemogelijkheden te bieden voor haar
inwoners. Er zijn verschillende recreatiecentra in de omgeving, zoals in Makkum Workum,
Woudsend, Sneek. De afstand tot een café en restaurant ligt in Súdwest Fryslân, met uitzondering van Wûnseradiel en Wymbritseradiel, op het niveau van Friesland en Nederland.
Beleid gemeente inzake voorzieningen
De gemeente Súdwest Fryslân bestaat uit 69 dorpen en steden. Al die dorpen, steden en
wijken hebben een eigen karakter. Om de leefbaarheid in de kernen ook voor de toekomst
te behouden en te versteken, stelt de gemeente een kernenbeleid op. In het kernenbeleid
staan voorzieningen zoals winkels, scholen, sportvoorzieningen en openbaar vervoer centraal. De nieuwe gemeente streeft ernaar de verenigingen en de inwoners van de kernen
door middel van op te stellen wijk- en dorpsvisies bij het kernenbeleid te betrekken. Het
uiteindelijke doel is om voor de verschillende kernen een voorzieningenniveau te handhaven
wat past bij de aard en omvang van de desbetreffende kern. 68 De gemeente maar ook de
inwoners beseffen dat het huidige voorzieningenniveau met het oog op de krimp en de vergrijzing van de bevolking niet haalbaar en betaalbaar is in de toekomst.

68 http://www.gemeentesudwestfryslan.nl
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5.3

De winkelfunctie van Súdwest Fryslân

Met behulp van de Rabobank KoopstromenMonitor69 is het mogelijk om te bepalen wat het
verzorgingsgebied is van een gemeente met betrekking tot consumentenbestedingen
(de zogenaamde „koopstromen‟). Deze koopstromen worden doorgaans ingedeeld in twee
categorieën: dagelijks (bijvoorbeeld supermarkten) en niet-dagelijks70. Over het algemeen
blijkt dat consumenten voor de aankoop van dagelijkse goederen sterker zijn georiënteerd
op het lokale aanbod dan voor niet-dagelijkse goederen. In deze paragraaf staat de
winkelfunctie van het gebied centraal.
Bolsward en Nijefurd hebben grootste koopkrachtbinding dagelijks aanbod
In figuur 5.1 is de koopkrachtbinding, -afvloeiing en –toevloeiing weergegeven.
Met koopkrachtbinding en –afvloeiing wordt aangegeven welk deel van de totale
bestedingen door de inwoners van de betreffende kern in de eigen kern terecht komt respectievelijk naar een andere kern of gemeente afvloeit. De koopkrachttoevloeiing geeft aan
welk deel van de totale bestedingen die in de betreffende gemeente worden gedaan, van
buiten de eigen gemeente komt.
In figuur 5.1 valt de grootte van de afvloeiing uit Wûnseradiel het meest op. Hieruit valt te
concluderen dat inwoners van Wûnseradiel het grootste deel van hun niet-dagelijkse uitgaven buiten de eigen kern doen. De toevloeiing is het grootst in Wûnseradiel en Wymbritseradiel. Deze bedraagt circa 60 procent. Bolsward is de enige kern met een grotere toevloeiing dan afvloeiing.
Figuur 5.1 Koopkrachtbinding,
toevloeiing en afvloeiing
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Bron: Rabobank, 2009

69 De KoopstromenMonitor meet Nederlandse koopstromen op basis van elektronische transacties.
70 Hiertoe behoren alle bestedingen aan goederen voor „in en om huis‟, „mode en luxe‟ en „vrije tijd‟.
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Meeste afvloeiing in Wûnseradiel
In figuur 5.2 staan de bestedingen van de inwoners van de vijf kernen uitgesplitst naar de
belangrijkste bestemmingsgebieden. Daaruit blijkt dat inwoners uit Sneek en Bolsward het
grootste deel van hun bestedingen binnen de eigen gemeente doen. Opvallend is dat circa
de helft van de consumentenbestedingen uit Wûnseradiel buiten de eigen gemeente
terechtkomt, maar binnen de provincie Friesland blijft. Van de totale bestedingen die
afvloeien naar andere gemeenten gaat circa 15 procent naar Leeuwarden en 20 procent
naar Harlingen.
Voor de overige gemeenten geldt dat circa een vijfde van de consumentenbestedingen
buiten de eigen gemeente terechtkomt, maar wel binnen de provincie Friesland blijft. De
geografische ligging van een gemeente en haar wijken, bepalen in belangrijke mate waar
inwoners hun inkopen doen. Zo blijkt Leeuwarden ook voor de consumenten uit Bolsward en
Sneek een aantrekkelijke winkelstad te zijn. Respectievelijk 10 en 7 procent van de
uitgaven vloeit af naar Leeuwarden. Ook vanuit Wymbritseradiel vloeit circa 7 procent van
de consumentenbestedingen af naar Leeuwarden.
Een opvallende verbinding is die tussen Nijefurd en Gaasterlân-Sleat. Maar liefst 12 procent
van de consumentenbestedingen uit Nijefurd vloeit af naar Gaasterlân-Sleat.
Figuur 5.2 Waar geven consumenten
uit het gebied hun geld uit?
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Bron: Rabobank, 2009
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Figuur 5.3 Waar komen consumentenbestedingen in het gebied
vandaan?
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Toevloeiing vindt vooral plaats over korte afstand 71
Uit de gegevens over de herkomst van de bestedingen in de vijf kernen (figuur 5.3) blijkt
dat de bestedingen in Bolsward het meest lokaal van aard zijn: bijna 90 procent van de bestedingen in de detailhandel komt van haar eigen bevolking, en die van de overige vier kernen. Voor de gemeente Súdwest Fryslân geldt dat een minderheid van de inkomende consumentenbestedingen voornamelijk afkomstig zijn uit de omringende gemeenten: Littenseradiel, Gaasterlân-Sleat, Boarnsterhim en Leeuwarden.

71 In figuur 5.3 is voor de kern Wûnseradiel bij „overig Nederland‟ de categorie „Vrije Tijd‟ uit de totale consumentenbestedingen gehaald. Dit vanwege onvoldoende representativiteit van de cijfers in deze categorie.
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Waardering winkelgebied
Over het algemeen waarderen de centrumbezoekers het winkelgebied van Workum (Nijefurd) goed op aspecten als het aantal winkels, de kwaliteit van de winkels en gezelligheid/sfeer (rapportcijfer tussen de 7 en 7,5). De bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden voor de auto worden matig gewaardeerd. Gezien het historische karakter van de plaats,
waar weinig ruimte gecreëerd kan worden voor parkeerplaatsen, is deze score goed verklaarbaar. Maar parkeermogelijkheden blijft wel belangrijk voor een centrum met een belangrijke toeristische functie. Ook in Sneek (als winkelgebied met een regionale functie)
worden het aantal winkels, de kwaliteit van de winkels en gezelligheid/sfeer goed beoordeeld.72

5.4

Trends en ontwikkelingen

Op landelijk niveau speelt een aantal trends, dat ook op regionaal of lokaal niveau zichtbaar
is. Diverse trends kunnen als grondslag dienen voor het te voeren detailhandelsbeleid. De
belangrijkste trends geven we in deze paragraaf weer.
Trends op gebied van de detailhandel
De afgelopen jaren is door schaalvergroting het aantal ondernemingen en vestigingen afgenomen. Schaalvergroting doet zich binnen vrijwel alle branches voor. Binnen de food sector
betekent het onder andere dat supermarkten groter zijn geworden, maar ook speciaalzaken
zijn groter en specifieker geworden. Het aantal speciaalzaken (slager, bakker) is wel afgenomen. Een andere opvallende branche waar de schaalvergroting zich vooral heeft voorgedaan is die van de bouwmarkten en tuincentra.
Sterk samenhangend met de schaalvergroting is de trend van de branchevervaging. Voorbeelden zijn de bouwmarkten die ook planten verkopen, tuincentra die huishoudelijke artikelen verkopen, supermarkten die mediaproducten verkopen. Hier is sprake van een onomkeerbaar proces. Ook tussen sectoren treedt vervaging op, horecaconcepten met detailhandelsverkopen en omgekeerd komen steeds meer in beeld.
Behalve van schaalvergroting is ook sprake van schaalverkleining. Mede doordat provincies
en gemeenten zich actief inzetten voor een behoud van voorzieningen worden deze voorzieningen zoveel mogelijk geconcentreerd. Daardoor wordt het voor diverse
(filiaal-)bedrijven aantrekkelijk om concepten te ontwikkelen, die ook in kernen van geringere omvang levensvatbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van kleinschalige
HEMA vestigingen in de afgelopen jaren.73
Online shopping
Het internet vervult hedendaags een onmisbare rol voor consumenten in hun zoektocht naar
producten en diensten. De opkomst van de postorder- en internetbedrijven is de afgelopen
jaren sterk geweest. Uit onderzoek74 blijkt dat voor consumenten die zich oriënteren alvo-

72 Broekhuis Rijs Advisering (2007). Koopstromenonderzoek Provincie Fryslân.
73 Broekhuis Rijs Advisering (2007). Koopstromenonderzoek Provincie Fryslân.
74 Blauw Research (2009), Multichannel Monitor 2009. Voor Hoofdbedrijfschap detailhandel en Thuiswinkel.org
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rens een aankoop te doen internet het belangrijkste oriëntatiekanaal is. Bijna alle consumenten oriënteren zich in het algemeen op internet voor een aankoop. Circa een derde van
de consumenten die aangeven niet op internet te kopen, oriënteert zich wel regelmatig op
internet. Van alle online oriëntatiebronnen is de winkelwebsite de belangrijkste bron van
informatie, gevolgd door de websites van fabrikanten/producenten en vergelijkingssites.
Gemiddeld vindt bij 35 procent van de aankoopmomenten oriëntatie op de winkelvloer
plaats (via de verkoper of door het product zelf te bekijken). Dit kanaal blijkt voor consumenten net wat vaker (77 procent) doorslaggevend te zijn dan internet (61 procent). Het
oriëntatiekanaal verschilt wel per doelgroep. Vooral voor reizen, computer software, foto/filmapparatuur en tickets oriënteert men zich hoofdzakelijk via internet. Met name voor
de producten uit het duurdere genre (witgoed, keuken- en huishoudelijke apparatuur, interieuraankopen) oriënteert de consument zich zowel op internet als op de winkelvloer.
Voor de hedendaagse consument is internet het belangrijkste oriëntatiekanaal, maar de
wens een product „te zien en te voelen‟ blijft de consument naar de winkelvloer trekken. Online oriëntatie is essentieel geworden in het beslissingsproces van de moderne consument.
Toch is voor veel productgroepen de winkelvloer doorslaggevend voor de aankoop: de beleving is beslissend.
De klant en de beleving staan centraal
Meer dan ooit staat de klant centraal. Hij is mondiger, machtiger en veranderlijker vanwege
de enorme hoeveelheid informatie die hij tot zijn beschikking heeft en in zijn keuze kan laten meewegen. De detailhandel zal moeten inspelen op de klantbehoeften zoals service, advies en beleving van het product. Ondernemers moeten zich hierbij onderscheiden van de
vele aanbieders door het maken van een duidelijke doelgroepkeuze. Winkels moeten snel en
gemakkelijk kunnen inspelen op de wisselende consumentenvragen zoals trends uit design,
mode, lifestyle en entertainment. De detailhandel moet dan ook verder denken dan winkelconcepten en de juiste kanalenmix (media- en aankoopkanalen) kiezen. Internet is een feit
en multichannel wordt standaard. Een trend is dat winkels steeds meer culturele en sociale
ontmoetingsplaatsen worden waar klanten zich amuseren 75.
Ondanks de opkomst van internet als oriëntatiekanaal vindt de meerderheid van de aankoopmomenten op de winkelvloer plaats. De verwachting is dat online shopping de winkelverkoop niet zal gaan verdringen. Beide kanalen zullen naast elkaar blijven bestaan met ieder hun eigen voor- en nadelen. Hierdoor zullen detaillisten in toenemende mate zowel op
internet als op een fysieke plaats actief zijn (multichannel retailing). 76

75 Rabobank – Cijfers en Trends oktober 2010.
76 Rabobank Cijfers & Trends (2011). Thema-update.
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Trends op gebied van de demografie
Enkele belangrijke trends in Nederland op demografisch gebied zijn de vergrijzing en gezinsverdunning. De ontwikkeling van het ouder worden van de bevolking is al jaren aan de
gang, en lijkt nog niet tot een einde te komen. In Friesland speelt de vergrijzing in sterkere
mate dan in gemiddeld Nederland. Landelijk is ook een tendens te zien naar gezinsverdunning. In Nederland komen steeds meer éénoudergezinnen, terwijl door de vergrijzing ook
het aantal alleenstaanden toeneemt. Deze trends hebben verschillende effecten op het detailhandelsaanbod. Zo zullen mogelijk meer speciaalzaken voor bepaalde doelgroepen (zoals
ouderen) ontstaan, en komen er ook meer specifieke producten op de markt. Een zeer belangrijke demografische trend is de verwachting dat het bevolkingsaantal in Friesland binnen afzienbare tijd stabiliseert en dat er sprake zal zijn van krimp van de bevolking. Deze
krimp zal regionaal verschillen: zo zullen de stadsregio‟s langer en sterker blijven groeien,
terwijl in bijvoorbeeld Noordoost-Friesland al nauwelijks meer sprake is van groei. Vanzelfsprekend zal dit effect hebben op het detailhandelsaanbod. 77

77 Broekhuis Rijs Advisering (2007). Koopstromenonderzoek Provincie Fryslân.
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Bijlagen
I Definities economische thermometer
Algemeen
-

Arbeidsvolume: arbeidsvolume werknemers en zelfstandigen in arbeidsjaren
Bruto toegevoegde waarde: loonkosten + afschrijvingen + financiële lasten + bedrijfsresultaat

Indicatoren economische groei
-

Winstgroei: bedrijfsresultaat 2010 t.o.v. bedrijfsresultaat 2009
Productiegroei: bruto toegevoegde waarde 2010 t.o.v. bruto toegevoegde waarde 2009
Investeringsgroei: investeringen 2010 t.o.v. investeringen 2009
Arbeidsvolumegroei: arbeidsvolume 2010 t.o.v. arbeidsvolume 2009

Indicatoren economische kracht
-

Arbeidsproductiviteit: bruto toegevoegde waarde / arbeidsvolume
Rentabiliteit op eigen vermogen (REV): bedrijfsresultaat als % van het eigen vermogen
Investeringsratio: investeringen als % van de bruto toegevoegde waarde
Werkgelegenheidsfunctie: arbeidsvolume als % van de beroepsbevolking

II Informatiebronnen
- Berenschot (2010). HR Trends 2010-2011.
- Blauw Research (2009), Multichannel Monitor 2009. Voor Hoofdbedrijfschap detailhandel
en Thuiswinkel.org
- Broekhuis Rijs Advisering (2007). Koopstromenonderzoek Provincie Fryslân.
- CBS (2009). Continu Vrijetijds Onderzoek.
- CBS (2010). Land- en tuinbouwcijfers 2010.
- CSED (Commissie Sociaal-Economische Deskundigen) 2010. Naar een integrale hervorming van de woningmarkt.
- Kenniscentrum Recreatie (2008). De toekomst van toerisme, recreatie en vrije tijd.
- LEI, Landbouw Economisch Bericht 2010.
- Ministerie van VROM. Senioren op de woningmarkt. Nieuwe generaties, andere eisen en
wensen.
- Ministerie van VWS (2011). Zorg die werkt: de beleidsdoelstellingen van de minister van
VWS.
- Nationaal Landschap Zuidwest-Fryslân. Uitvoeringsprogramma, 2006.
- NBTC (2010). Toerisme in perspectief.
- Rabobank (2010) – Cijfers en Trends oktober 2010.
- Rabobank (2010). Demografische krimp: de nieuwe realiteit in perspectief.
- Rabobank (2010). Branche Informatie Rabobank.
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Internetsites
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III Deelnemers Rondetafelbijeenkomst, workshop en interviews
De heer A. Schenkel – Zorggroep Tellens
De heer J. Huisman - Wonen Zuidwest Friesland
De heer A. Stokman - Agrarisch ondernemer
De heer J. de Vries - Jachthaven Hindeloopen
De heer A. Smit - Poiesz Vastgoed
Mevrouw A. van der Gaast-Reitsma - Docente FPU (voortgezet onderwijs)
De heer J. Snijders Blok - Vinea Vakanties
De heer G.J. Douma - Douma Staal
De heer J. Akkerman - Rentex Floron B.V.
De heer L. Fopma - AB Fryslan
De heer L. Zijlstra - Architectenbureau Zijlstra
De heer D.J. van der Eems - Drukkerij van der Eems
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De heer J.J. Jorritsma - Jorritsma Bouw B.V.
De heer J.H.J. Paques – oud-directeur Paques B.V.
De heer R. Vellema - Fritom Holding
De heer W. van der Kam - Antonius Ziekenhuis
De heer H.H. Apotheker - waarnemend burgemeester gemeente Súdwest-Fryslân
De heer L.P. Stoel - wethouder Economische Zaken gemeente Súdwest-Fryslân
De heer K. Smorenburg – gemeente Súdwest-Fryslân
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