
kansen en ontwikkelingen in de A7 regio
Bestuurderscongres 1 oktober 2011 



Wat is de A7 regio?
• Economische kernzone zoals bedoeld in de 

(rijks)Nota Ruimte
• In 1996 in de noordelijke nota “Kompas voor de 

Toekomst” aangewezen als kernzone
• In 1999 convenant tussen gemeenten Smallingerland,

Heerenveen, Skarsterlân, Sneek en Opsterland, 
Provincie Fryslân en ondernemers uit gemeenten

• Krachtige impuls ivm extra middelen in het kader van 
Europese InterregIIIB Town-Netproject
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Doel: in samenwerking een krachtige 
impuls geven aan economie in de zone
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Thema’s

• Kennis en innovatie bij bedrijfsleven
• Versterken stedelijke centra
• Versterken regionale functie sport, 

recreatie en cultuur
• Stimuleren wonen als economische factor
• Versterken “Vitaal Platteland”
• Verbeteren bereikbaarheid (infrastructuur)
• Stimuleren voldoende woningaanbod



Kracht van de regio

• Sterk groeiende werkgelegenheid
• Uitstekende bereikbaarheid via de weg
• Veel nieuwe bedrijfsvestigingen
• Grote diversiteit in ruimtelijke kwaliteit



Grootste investeringen in:

• Ontwikkeling nieuwe bedrijventerreinen
• Versterking stedelijke gebieden
• Bereikbaarheid
• Recreatie en Toerisme



Effecten:

• Veel (overheids)projecten zijn de 
afgelopen jaren van de grond gekomen

• Innovatie bij ondernemer is gestimuleerd 
(individueel en per sector)

• Regio is sterker geworden
-rapport ABN/AMRO “It sil heve lans de A7”
-rapport Rabobank 2011: A7 regio na
Amsterdam de sterkste van Nederland



Grafiek groei

Regionale economische groei (bron:CBS)
Bruto Binnenlands Product (BBP), % j-o-j
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Grafiek

Ontwikkeling WW-uitkeringen
Index (2005=100)
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Bedreigingen

• Vermindering bestuurlijk draagvlak voor 
samenwerking bij gemeenten (Sneek=Sudwest 
Fryslân, Skarsterlân=Friese Meren, 
Opsterland/Heerenveen/Sm’land?)

• Koersvastheid provincie (keuze voor 
economische kernzones of plattelands-
economie?)

• Afblazen Zuiderzeelijn
• Economische crisis



Kansen

• Samenvoeging projectbureaus A7 en 
Westergo en samenwerking met
Ondernemersplein Fan Fryslân (KvK, 
NOM, Syntens en Provincie)

• Compensatie van 2 mld. ter verbetering 
van de infrastructuur in Noord-Nederland

• Aanleg spoorlijn Heerenveen-Groningen
• Verbeteren infrastructuur 



Kansen

• Glasvezel voor alle Friezen
• Investeren in kwaliteit regio; naast goed 

werken is het ook goed wonen en 
recreëren

• Upgrading of nieuwbouw Thialf, maar ook 
kleinere projecten (Polderhoofdkanaal)

• Hoge arbeidsmoraal
• Versterken innovatieve slagkracht 

ondernemers



Toekomst/
bestaansrecht als:
• Rijksoverheid blijft investeren in economische 

kernzones
• Samenwerking tussen gemeenten goed blijft
• Provincie Fryslân koersvast blijft mbt 

economische kernzones
• Het nieuwe projectbureau A7Westergo de 

samenwerking met andere partijen effectueert
• De ondernemers met goede projectvoorstellen 

komen en de schouders eronder zetten







Dank u wel!


