
Bijlage 1 Actielijst 
 
 
 
In deze actielijst is een onderscheid gemaakt tussen de acties die uitgevoerd (gaan) worden vanuit Wurkje foar Fryslân en de overige acties van het economisch domein.  
Het tweede deel van de actielijst (acties 31 t/m 49) omvat de acties van Wurkje foar Fryslân met alle middelen (zowel besteed als nog te besteden) die er voor de uitvoering van de acties in totaal beschikbaar zijn.  
 
In de tabellen zijn de volgende kolommen opgenomen: 
- Nummer van de actie 
- Doel wat met de actie beoogd wordt op basis van de vijf actielijnen: 

1. Faciliteren en stimuleren MKB 
2. Beschikbaar stellen kapitaal 
3. Versterken menselijk kapitaal 
4. Vergroten aantrekkelijkheid vestigingsklimaat/acquisitie 
5. Stimuleren Internationaal ondernemen 

- Naam van de actie  
- Of de provincie de trekker van de actie is, waarbij J=Ja en N=Nee 
- Welke rol de provincie aanneemt, onderverdeeld in: 

A. Signaleren en agenderen van maatschappelijke thema’s; 
B. Richting geven met beleidsvisies en uitvoeringsprogramma’s; 
C. Creëren van randvoorwaarden, onder meer ruimtelijk-economisch en organisatorisch; 
D. Activeren en mobiliseren van partners; 
E. Stimuleren en ondersteunen van netwerken en organiserend vermogen; 
F. Ontwikkelen en actief inzetten van financieringsinstrumenten; 
G. Verwerven van projecten en ondersteuning van benutting van beschikbare middelen; 
H. Belangenbehartiging en inzet op public affairs; 
I. Investeren als mede-opdrachtgever en/of ‘launching customer’. 

- Een omschrijving van de actie 
- Hoeveel middelen er in totaal voor de actie beschikbaar zijn, waarbij GS staat voor mandaat GS en PS voor mandaat PS. Genoemde bedragen zijn initiële bedragen, tenzij anders vermeld 
- Voor de actie nummers 31 t/m 49 is de kolom ‘maatregel WfF’ in de tabel opgenomen, in deze kolom wordt weergegeven om welke maatregel(en) van Wurkje foar Fryslân het gaat.   

 
 

 

 

 
  



Nr Doel Actie Trekker 
Provincie JA 
(J)/ NEE (N) 

Rol provincie Omschrijving € 
(initieel, tenzij 

anders vermeld)  

1 1 Herdefiniëring en afstemming rollen 
verschillende cluster- , netwerk- en 
intermediaire organisaties 

J, met SNN-
partners 

D, E, G Als provincie maken we afspraken met de clusterorganisaties (HANNN, 
Greenlincs, Energy Valley, Wateralliance en HTSM-cluster) en de NOM over 
hun taken (en financiering daarvan), om dubbelingen in taken te voorkomen en 
gericht op de behoefte van het MKB. Daarnaast zijn we een goede 
opdrachtgever voor de intermediaire organisaties die binnen de invloedsfeer 
vallen. 

GS 
€ 3.000.000  

2 1 Samenwerkingsagenda met ministerie 
Economische Zaken (EZ) opstellen 

J, met SNN-
partners 

A, C Op niveau Noord-Nederland afspraken maken met Rijk gericht op stroomlijning 
dienstverlening MKB. De afspraken die we met het Rijk maken (met name KvK 
en RVO) worden afgestemd op onze afspraken met de NOM en de 
clusterorganisaties. Onderdelen hiervan zijn het zogenaamde landsdelig 
arrangement en de NOM Packagedeal. 

PS 
€ 3.700.000 

 

3 1 Realiseren van toename van investeringen 
in het regionale MKB en keuze voor een 
risicovollere strategie (FOM/NOM) 

J, met SNN-
partners 

F Door het verwerven van een meerderheidsbelang in de NOM vergroten we de 
invloed op de gehanteerde strategie m.b.t. investeringen in het regionale MKB. 
Mocht dit gaandeweg geen optie blijken, dan overwegen we de opzet van een 
Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) al dan niet als onderdeel van de 
NOM. 

PS  
€ 16.000.000  

4 1 Vereenvoudigen provinciale regelgeving 
voor met name het Friese MKB  

J C De provinciale regelgeving voor met name het Friese MKB wordt waar mogelijk 
eenvoudiger, eenduidiger en met name ook gemakkelijker bereikbaar gemaakt. 
Realisatie via provinciaal Klant Contact Centrum, en het (extern) 
Ondernemersloket. 

zie onder 
Ondernemersloket 

(zie actie 5) 

5 1 Mede oprichten extern Ondernemersloket N, 
Innovatiepact 
Fryslân 

D, E, F We zetten ons in voor de oprichting van een (extern) ondernemersloket. Hier 
kunnen ondernemers terecht met vragen. Het loket geeft advies en geleidt 
door naar financieringsbronnen en kennisinstellingen. Het loket levert een 
actieve bijdrage aan het sterker maken van het MKB.  

GS 
€ 2.000.000 

6 1, 3 Bijdragen aan Innovatiecluster Drachten N,  
Innovatiecluste
r Drachten 

C, D, E Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Innovatiecluster Drachten. 
Innovatiecluster Drachten is een samenwerking van high-tech bedrijven die 
kennis delen, innovatieve high-tech producten maken en gezamenlijk 
technische talenten proberen te behouden voor de regio. 

GS 
€ 8.000.000 

7 1, 3 Bijdragen aan Region of Smart Factories 
(ROSF) 

N, consortium 
RoSF 

C, E Bijdragen aan de totstandkoming van een fieldlab Region of Smart Factories, 
in nauwe samenhang met Innovatiecluster Drachten. RoSF is opgezet als een 
masterplan voor de Noordelijke maakindustrie, waarbij “Smart Industry” wordt 
aangegrepen om de concurrentiepositie van bedrijven over de volle breedte te 
versterken. 

geen specifiek 
budget  

8 1 Bevorderen cross-sectorale innovatie J C, D, G, I Actief bevorderen van cross-sectorale innovatie, onder andere door het 
agenderen van circulaire economie als wenkend perspectief, het verbinden van 
de creatieve sector aan andere sectoren, en het (in de aanloopfase) faciliteren 
van breed gedragen en kansrijke initiatieven vanuit 
bedrijfsleven/kennisinstellingen (zie ook acties 32 en 44). 

geen specifiek 
budget  

(zie ook acties 32 
en 44) 

9 1. Uitvoeren van een provinciaal 
koopstromenonderzoek  

J E In 2016 voeren we een koopstroom onderzoek detailhandel uit waarbij we 
focussen op het bovenlokale niveau.  

geen specifiek 
budget 

10 1, 3 Deelnemen aan en faciliteren van 
Innovatiepact Fryslân (IPF) 

N C, D, E We beschouwen het Innovatiepact Fryslân (IPF) als een voertuig om 
innovatieprocessen in onze provincie aan te jagen en ervoor te zorgen dat 
innovaties doorwerken in onze regionale economie. We zien onszelf als 
gelijkwaardige deelnemer aan het Innovatie-pact. We stellen voor de komende 
periode een gezamenlijke agenda op die zich richt op het vergroten van het 
innovatief vermogen van het Friese bedrijfsleven en met name het MKB. 

geen specifiek 
budget 



Nr Doel Actie Trekker 
Provincie JA 
(J)/ NEE (N) 

Rol provincie Omschrijving € 
(initieel, tenzij 

anders vermeld)  

11 1, 3 Ondersteunen/faciliteren Innovation Board 
Noord-Nederland (IBNN) 

N C Het IBNN dient bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen te inspireren 
om tot uitvoering van de Noordelijke Innovatie Agenda te komen, bijvoorbeeld 
door het realiseren van veelbelovende crossovers. Het IBNN zal partijen nog 
meer dan nu proberen te verleiden de krachten te bundelen. Inzet is het 
Innovatie Pact Fryslân een vaste vertegenwoordiger te laten hebben in het 
IBNN. 

geen specifiek 
budget 

12 2 Financieren Fûns Skjinne Fryske Enerzjy 
(FSFE) 

N, FSFE F Het FSFE doet dit door het ter beschikking stellen van financiële middelen aan 
projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Deze 
projecten moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan de energie transitie in 
de provincie Fryslân. Het FSFE verstrekt risicodragende financiering in de 
vorm van leningen, garanties en/of aandelenkapitaal (in combinatie met private 
investeerders) met een maximum van € 15 miljoen per project.  

GS 
€ 90.000.000 

13 2 Financieren Doefonds N, Doefonds F Het Doefonds Fryslân verstrekt risicodragende financiering in de vorm van 
(achtergestelde) leningen en/of aandelenkapitaal (in combinatie met andere 
financiers zoals banken). Belangrijke voorwaarde is dat het gaat om 
innovatieve investeringen binnen het MKB. 

GS          
€ 8.000.000  

14 2 Cofinancieren 
EFRO/EZ/Interreg/Waddenfonds 

J F We stellen middelen beschikbaar die als cofinanciering dienen voor Europese 
en Rijks subsidieprogramma’s. 

GS 
resterend budget: 

€ 6.000.000 

15 2, 4 Financieren breedbandinstrumentarium 
(Breedbandloket, Breedbandfonds, 
aansluitsubsidies) 

N/J D, E, F, G Het Breedbandfonds biedt een financieel instrumentarium (leningen en/of 
garanties) voor de financiering van breedbandinitiatieven in gebieden waar de 
markt faalt (witte gebieden). Op deze wijze helpen wij deze initiatieven om 
levensvatbare businesscases rond te krijgen en andere financiers aan te 
trekken. De Aansluitsubsidies hebben een vergelijkbare rol, maar hebben 
daarnaast ook een positief effect op de additionele kosten voor de 
eindgebruiker. Het Breedbandloket zal kennis, informatie en ondersteuning 
gaan bieden aan breedbandinitiatieven in de witte gebieden. Hierdoor levert zij 
een belangrijke bijdrage aan het ontstaan, de ontwikkeling en de realisatie van 
deze initiatieven.  

GS        
€ 60.000.000  

16 3 Beschikbare EFRO-middelen Human 
Capital optimaal inzetten voor versterking 
Friese arbeidsmarkt 

J, met SNN-
partners 

F We zetten ons er voor in de EFRO-middelen die gekoppeld zijn aan Human 
Capital zoveel mogelijk beschikbaar te laten komen voor zaken die de Friese 
arbeidsmarkt versterken. 

geen specifiek 
budget 

17 3 Verbeteren van de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt 

J A, C, D, E, G De ontwikkelingen structureel in kaart brengen (w.o. landelijke ladder MBO’s), 
deze agenderen bij bedrijfsleven en onderwijs, en waar nodig  bijdragen aan 
de versterking van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt . 

GS   
€ 5.000.000 

 

18 3 Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van 
Dairy Campus 

N, Dairy 
Campus 

G SNN draagt  € 15.000.000 bij ten laste van rijksREP-middelen. GS 
€ 5.000.000  
(regioREP) 

19 3 Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van 
Wetsus 

N, Wetsus G SNN draagt € 38.000.000 bij ten laste van rijksREP-middelen. Wetsus speelt 
een belangrijke rol in het provinciale Uitvoeringskader watertechnologie (zie 
actie 27). 

zie actie 27 

20 3 Investeren in de totstandkoming van RUG 
Campus Fryslân 

N, RUG C, D, E, F Realisatie van de RUG Campus Fryslân, de elfde faculteit van de 
Rijksuniversiteit Groningen. Een en ander voorziet in de verdere ontwikkeling 
van het academisch klimaat op het terrein van onderwijs, onderzoek en 
kennisvalorisatie. RUG/CF is de opvolger van University Campus Fryslân en 
borduurt hierop voort door de doorontwikkeling en uitbreiding van masters voor 
de Fryske hotspots en het bieden van een duurzame basis voor een 
academische onderzoeksschool. Een nieuwe component vormt de oprichting 
van een breed Engelstalige residentieel bachelor college in Leeuwarden.  

€ 17.830.000 



Nr Doel Actie Trekker 
Provincie JA 
(J)/ NEE (N) 

Rol provincie Omschrijving € 
(initieel, tenzij 

anders vermeld)  

21 3 Faciliteren start-ups p.m. p.m. Op basis van de uitkomsten van het NHL-onderzoek naar startersklimaat, 
bekijken we of en, zo ja, op welke manier wij start-ups (in generieke zin) verder 
kunnen faciliteren. Onderdeel van budget € 5.000.000 zoals genoemd onder 
actie 17. 

zie actie 17 

22 3 Techniekpact Noord-Nederland J, met SNN-
partners 

A, C, D, G TechniekPact Noord Nederland: inspelen op het tekort aan technisch 
geschoolde vakmensen op korte en middellange termijn. Stimuleren van vooral 
de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Project wordt uitgevoerd 
in nauwe samenwerking met de provincies Groningen en Drenthe.  

geen specifiek 
budget 

23 5 Uitvoering brede regiomarketing 2016 N, Merk 
Fryslân 

C, F Merk Fryslân ontvangt momenteel ongeveer € 1 miljoen per jaar voor het 
uitvoeren van de regiomarketing op alle domeinen. KH18 en Merk Fryslân 
werken samen om meer bezoekers naar Fryslân te trekken. In 2016 
organiseren we een externe visie op de inhoud en organisatie van de brede 
regiomarketing en toetsen we de huidige rol van Merk Fryslân hieraan. 

onderdeel van 
budget voor 

Gastvrij Fryslân 
(zie actie 29) 

24 5 Gratis OV-dagkaart voor toeristen J F Op basis van (buitenlandse) voorbeelden ontwikkelen we in 2016 een eigen 
business model voor de OV- kaart. Aandachtspunt hierbij is de wijze waarop 
de OV-kaart optimaal bijdraagt aan de recreatie en toerisme sector en KH18. 
Vervolgens voeren we de OV-dagkaart in. 

GS 
€ 2.000.000 

 

25 1,3, 
4,5 

Uitvoeringsprogramma agrofood J A, B, C, D, E, G, 
H 

We continueren de uitvoering van het uitvoeringsprogramma agrofood (2013) 
en stellen jaarlijks een jaarplan op waarin we rekening houden met de 
uitgangspunten en accenten uit de beleidsbrief Wurkje mei Fryslân. Deze 
jaarplannen bieden we PS ter kennisname aan. 

geen specifiek 
budget 

26 1,3, 
4,5 

Uitvoeringsprogramma zorgeconomie J A, B, C, D, E, G, 
H 

We continueren de uitvoering van het uitvoeringsprogramma zorgeconomie 
(2014) en stellen jaarlijks een jaarplan op waarin we rekening houden met de 
uitgangspunten en accenten uit de beleidsbrief Wurkje mei Fryslân. Deze 
jaarplannen bieden we PS ter kennisname aan. 

geen specifiek 
budget 

27 1,2, 
3,4, 
5 

Uitvoeringskader watertechnologie J A, B, C, D, E, F, 
G, H 

We continueren de uitvoering van het uitvoeringskader watertechnologie 
(2014) en stellen jaarlijks een jaarplan op waarin we rekening houden met de 
uitgangspunten en accenten uit de beleidsbrief Wurkje mei Fryslân. Deze 
jaarplannen bieden we PS ter kennisname aan. 

GS 
€ 13.000.000 

(regioREP) 

28 1,2, 
3,4, 
5 

Uitvoeringsprogramma duurzame energie  J A, B, C, D, E, F, 
G, H, I 

We herijken het uitvoeringsprogramma duurzame energie (2013) en leggen het 
resultaat hiervan aan PS voor. Vervolgens starten we de uitvoering van het 
herijkte programma. We stellen jaarlijks een jaarplan en bieden PS dit ter 
kennisname aan. 

GS 
€ 12.100.000 

29 1,2, 
3,4, 
5 

Uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân  J A, B, C, D, E, E, 
G, H 

We herijken het uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân (2013) en leggen het 
resultaat hiervan aan PS voor. Vervolgens starten we de uitvoering van het 
herijkte programma. We stellen jaarlijks een jaarplan en bieden PS dit ter 
kennisname aan. 

GS 
€ 12.300.000 

30 n.v.t. Opstellen integraal monitoringskader J A Met het monitoringskader willen we de ontwikkeling  van de Friese economie in 
beeld brengen en de resultaten van provinciale acties volgen. Hierbij zoeken 
we enerzijds verbinding met het monitoringskader dat voor de Noordelijke 
Innovatie Agenda in ontwikkeling is. Anderzijds onderzoeken we of we verder 
kunnen bouwen op de monitoringskaders van het investeringsprogramma 
Wurkje foar Fryslân en de andere provinciale uitvoeringsprogramma’s. 

geen specifiek 
budget 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Nr Doel Actie Trekker 
Provincie JA 
(J)/ NEE (N) 

Rol provincie Omschrijving € 
(initieel, tenzij 

anders vermeld)   

Maatregel 
WfF 

31 1 Opstellen en uitvoeren Ontwikkelagenda 
Recreatie & toerisme  

N B, D, E Het doel van de ontwikkelagenda is de economische positie van de R&T-sector 
te versterken in drie sporen: Toerisme Alliantie, Kennisagenda en 
Kennistransferpunt 

GS        
€ 2.000.000 

 

7, 8 & 16A 

32 1 Stimuleren circulaire economie N C, F - Medefinanciering Closing the Loops 

- Medefinanciering incidentele projecten circulaire economie 

GS   
€ 1.400.000 

15 

33 1 Vergroten organiserend vermogen N C, D, E, F Bijdragen voor: Agrofood, Wateralliantie, HANNN GS           
€ 1.910.000 

3,6 & 19 

34 1 Ontwikkelen en implementeren Propositie 
Dairy Valley 

N D, E Het doel van de ontwikkeling en implementatie van Dairy Valley is de positie 
van Fryslan-NNL in bedrijvigheid, onderzoek en onderwijs in de samenhang te 
versterken en dit internationaal sterker te ‘branden’ en vermarkten 

geen specifiek 
budget 

16A 

35 1, 3 Realiseren van het 
Voedingsapplicatiecentrum  

N, Van Hall 
Larenstein 

C, E, F R&D faciliteit bij Van Hall bedoeld voor (opschalings)onderzoek ten behoeve 
van voeding. Betreft de totstandkoming van een fysieke locatie inclusief 
onderzoeksapparatuur/machines waar ondernemers tegen tarief opdrachten 
aan kunnen verlenen 

GS           
€ 3.360.000  

2 

36 2 Financieren Ondernemersimpuls N, Kredietbank F, I De Kredietbank voert de ondernemersimpuls Fryslân uit door het verstrekken 
van aan start-, werk- of groeikapitaal kredieten aan het MKB. Als uit een 
aanvraag een positieve beoordeling volgt kan er tot maximaal € 150.000 ,- per 
ondernemer worden versterkt. 

GS        
€ 5.000.000  

Quick Win 

37 2 Bijdragen aan evenementenfonds N, CH18 D, E, F Mede financieren van grootschalige projecten in overeenstemming met 
bidbook CH18 en Fries Museum. Hiervoor wordt ook € 560.000 ingezet vanuit 
de opgave voor een vitaal Frysk eigene 

GS          
 € 4.000.000 

 

9 

38 2 Beschikbaar stellen financiering N C, F - Subsidie: A-Ware, CruisePort Harlingen (onder opschortende voorwaarden) 
- Lening: van der Meulen Hallum en Das Fritec  
- Voorlopige reservering Toeristisch Huis 

GS           
€ 3.009.700 

7, 10, 11 & 12 

39 3 Bestrijden werkloosheid  N C, F Hierin zitten verschillende projecten waaraan vanuit WfF is bijgedragen: 
Pastiel werkt!, F-top en de regeling werkloosheidsbestrijding 

GS           
€ 2.131.700 

22 

40 3 Stimuleren praktijkgerichte 
onderwijsstructuur & bedrijfsopleidingen 

N A, D, E, F Hierin zitten verschillende projecten waaraan vanuit WfF is bijgedragen: 

Binnenvaart digitaal, Dairy Chain 1e fase, Experimenteel en ondernemend 

leren Friesland College, Lectoraat hergebruik grondstof, Talint foar Frysân 2, 

Frysklab en van der Meulen.  

- Bijdrage voor CIV healthy ageing is afhankelijk van een bijdrage van het Rijk. 

- Voor het onderzoek hergebruik kunststoffen wordt gezamenlijk met het MKB 

een uitvoeringsregeling (€ 500.000) voorbereid 

GS           
€ 5.692.000 

21 & 25 

41 3 Traineeships in Fryslân mede mogelijk 
maken 

J A, D, F Met Talint foar Fryslân 1 zijn traineeplaatsen bij Friese bedrijven gerealiseerd GS          
€ 4.451.000 

Quick Win 

42 4 Uitvoeren Vestigingsregeling J C, F Subsidie en krediet voor bedrijven die zich nieuw willen vestigen en bestaande 
Friese bedrijven die willen diversificeren 

GS        
€ 5.000.000   

13 



Nr Doel Actie Trekker 
Provincie JA 
(J)/ NEE (N) 

Rol provincie Omschrijving € 
(initieel, tenzij 

anders vermeld)   

Maatregel 
WfF 

43 4 Uitvoeren Aanvalsplan woningmarkt J A, B, C, F Maatregelen om de crisis in de Friese bouw- en installatiesector te verzachten 
en de aantrekkelijkheid van de leefomgeving te vergroten als voorwaarde voor 
een goed vestigingsklimaat.  
Renovatieregeling goedkope koopwoningen                                        1.250.000 
(Financieringsregeling huur (voorheen participatie regeling bijzondere 
huurprojecten)                                                                                 20.000.000 
Financieringsregeling huur (voorheen corporatieregeling_                                                                               
7.000.000 
Voorheen corporatieregeling                                                              13.000.000 
Herbestemmingsregeling bestaande panden                                       2.000.000 
Expeditie Fryslân/woonoffensief                                                              500.000 
Urgente projecten     4.878.600 

 GS     
€ 48.628.600 

 

27-32 
 
 

27 
 

28 
29 
30 
30 
31 
32 

44 4 (mede) financieren Blokhuispoort N C, F Dit unieke project levert naast de opwaardering van de bebouwde omgeving 
ook een bijdrage aan de economische structuurversterking. Het is niet alleen 
het epicentrum van KH18, we willen in de Blokhuispoort een 
ontmoetingsplek/broedplaats creëren voor (ook startende) bedrijven en 
studenten, die in gezamenlijkheid werken aan cross-sectorale innovaties. 
Faciliteiten als het fablab en de Frisian Design factory ondersteunen dit.Voor 
de Blokhuispoort wordt ook 3,8 miljoen ingezet vanuit de opgave voor een 
vitaal Frysk eigene. 

 GS       
€ 4.000.000 

 

36 

45 4 Financieren Beleefcentrum Afsluitdijk N C, F Vergroten van de aantrekkelijkheid van de leefomgeving door het financieren 
van  Beleefcentrum Afsluitdijk. Het betreft een  uitzonderlijk project wat  een 
bijdrage  levert aan de opwaardering van de bebouwde omgeving en de 
economische structuurversterking 

GS       
€ 3.000.000  

 

36 

46 4 Branding en propositie(s) Fryslân J, met  F4 A, B, D, E 1. In samenwerking met de F4 de totstandkoming van een uniforme Friese 
“branding” en propositie(s) gekoppeld aan de profilering van de economische 
“hotspots” van iedere Friese gemeente en passend in de Noordelijke propositie 

geen specifiek 
budget 

17 

47 4 Branding en propositie(s) Noord- 
Nederland 

J, met SNN-
partners 

A, B, D, E 2. Fryslân wil proactief voortrekker zijn in een intensievere samenwerking met de 
NFIA, NOM, provincie Groningen en Drenthe in de internationale profilering en 
acquisitie van Noord Nederland 

geen specifiek 
budget 

17 

48 4 Acquisitie voor Fryslân J, met F4 B, C, D, F, G 3. De Provincie Fryslân wil naar een proactieve acquisitie gericht op het 
gezamenlijk actief zoeken van bedrijven en investeringen en daarmee de 
versterking van bestaande sectoren en clusters. De gezamenlijke 
aanwezigheid op de Provada is daarin het eerste wapenfeit 

geen specifiek 
budget 

17 

49 5 Uitvoeren Aanvalsplan Internationaal 
Ondernemen 

J B, D, E, F Generiek ondersteunen en ontwikkelen van het Friese MKB bij internationale 
handel (€ 4 miljoen), exportfinanciering (€ 3 miljoen) en specifieke branding en 
business-development voor watertechnologie en agro-food (€ 2 miljoen) 

GS        
€ 9.000.000 

 

1,4 & 16 

 
In ons monitoringskader komen de acties uit de actielijst 1:1 terug.  
 
NB: het betreft hier geen uitputtende lijst. Deze lijst kan worden gewijzigd in de loop van de tijd door nieuwe initiatieven. We werken immers vraaggericht.  
 
Het laatste  deel van de actielijst (actie 31 t/m 49) geeft het gewijzigde programma van Wurkje foar Fryslân weer. De Quick Wins, vooruitlopende projecten en maatregelen (33. Monumentenregeling en 34. Aanvullen 
Cultuurfonds) die zijn overgedragen naar de uitvoerende afdelingen, zijn niet opgenomen in deze lijst. Dit geldt ook voor de uitvoeringskosten en plankosten van het programma.  
Om de omvang van het totale gewijzigde programma weer te geven is het totaal van de resterende middelen (zowel besteed als nog te besteden) van de NUON gelden voor Wurkje foar Fryslân in onderstaand 
schema weergegeven.  
 
  



Projecten/maatregelen Overgedragen 

naar programma 

Totaal 

 

Vooruitlopende projecten 

   Breedband startup projecten 6 € 1.500.000 

   Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen 2 € 10.000.000 

   Oostelijke poort merengebied (Smallingerland) 2 € 10.635.800 

   Nieuw Thialf 8 € 30.000.000 

Quick Wins 

  Verbeteren binnenhaven Drachten 2 € 643.000 

  Stagnerende projecten R&T 6 € 1.360.000 

  Proceskosten breedband 6 € 350.000 

  STINAF I 6 € 2.539.000 

  STINAF II 6 € 961.000 

  Versnelde verbetering energieprestaties 6 € 11.850.000 

  Monumentenregeling 8 € 5.310.000 

  Deltaplan digitalisering 8 € 5.000.000 

Maatregelen 

  33. Monumentenregeling 8 € 910.000 

  34. Aanvullend cultuurfonds 8 € 2.000.000 

Uitvoerings- en plankosten   

 Totaal  € 7.359.000 

Overige maatregelen   

 Totaal (zie actielijst voor splitsing per actie)  € 102.583.000 

   

Totaal € 193.000.000 

 

Omdat we toewerken naar één economisch programma, Wurkje mei Fryslân, zal er in de volgende actielijst geen onderscheid worden gemaakt tussen acties van Wurkje foar Fryslân en acties van het economisch 
domein.  
 


