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Colofon 
 
Dit rapport is mede tot stand gekomen dankzij de enthousiaste en nauwgezette inzet van de leden van de projectgroep van het ambitieproject ‘Regionale 
afstemming Noordoost-voorzieningspreidingsplan’ binnen de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO): Marcella Jansen (Kollumerland c.a.), Roelof Heeringa 
(Dantumadiel), Minne Eelkema (Dongeradeel), Berend Jager (Ferwerderadiel), Aaltsje Dijkstra (Achtkarspelen), Johannes Hartholt en Miek Hehenkamp (beiden 
Tytsjerksteradiel) en Marco Smulders (Provinsje Fryslân).  
 
Jarina Koopmans (student Master Culturele Geografie) heeft bijlage 1 geschreven. Jeroen van der Zwam (student Bachelor Sociale Geografie en Planologie) 
heeft een deel van de voorbereidingen ten behoeve van de GIS analyses uitgevoerd. 
 
Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door de deelnemende partijen in het ambitieproject ‘ Regionale afstemming Noordoost-
voorzieningenspreidingsplan’ binnen de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO). 
 
Vanuit de Agenda Netwerk Noordoost werkt de regio samen met de provincie aan concrete projecten die een bijdrage leveren aan een gezonde 
sociaaleconomische toekomst voor Noordoost Fryslân. In 2030 is het goed wonen in de regio, zijn er voldoende banen en is de omgeving op orde. Netwerk 
Noordoost is een samenwerking tussen de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel en de 
provincie Fryslân. 
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Samenvatting 
 
Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de ontwikkeling van een toekomstbestendig voorzieningenspreidingsmodel voor de regio Noordoost 
Fryslân (gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel). Het onderzoek is uitgevoerd door de 
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (Rijksuniversiteit Groningen), in opdracht van de deelnemende partijen in het ambitieproject ‘Regionale afstemming 
Noordoost-voorzieningenspreidingsplan’ binnen de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO). Het project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van Vital 
Rural Area. 
 
Inzicht in aanbod van voorzieningen 
Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in het aantal en de spreiding van de voorzieningen die de regio Noordoost in de toekomst (2020 & 2030) nodig 
heeft, in de context van demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. De kern van het onderzoek richt zich op de volgende bovenlokale en regionale 
voorzieningen:  

- basisscholen,  
- voortgezet onderwijs, 
- overdekte sportvoorzieningen, 
- openlucht sportvoorzieningen,  
- dorpshuizen, 
- zwembaden.  

Supermarkten, banken en pinautomaten, peuterspeelzalen, kinderopvangvoorzieningen, zorgvoorzieningen, OV-haltes, bibliotheken en musea zijn als 
achtergrondvoorzieningen meegenomen. De data van de scholen is van 1 oktober 2012. 
 
Bevolkingsontwikkelingen 
Het rapport begint met een overzicht van de bevolkingsontwikkelingen in Noordoost Fryslân in het recente verleden en de verwachte ontwikkelingen in de 
toekomst (hoofdstuk 2). Hieruit blijkt dat de bevolking van Noordoost Fryslân tot 2030 in totaal zal afnemen met 6.540 inwoners (5%). Per gemeente zijn er 
aanzienlijke verschillen. Tussen 2010 en 2030 zal Kollumerland c.a. met 12% de sterkste afname van de bevolking kennen. Tytsjerksteradiel heeft slechts 2% 
afname. Tot 2020 vindt de sterkste afname plaats onder kinderen tot 12 jaar. Dit werkt na 2020 door naar de groep 12-19 jarigen. De leeftijdsgroep 65 jaar en 
ouder zal flink toenemen, pas na 2035 is een overgang naar afname te verwachten. 
 
Benodigde voorzieningen 
Hoofdstuk 3 presenteert een model van de benodigde voorzieningen in 2020 en 2030, op basis van de huidige dichtheid van voorzieningen per hoofd van de 
bevolking: het zogenaamde ‘basismodel’. Dit model houdt geen rekening met de huidige geografische locatie van de voorzieningen en de historisch gegroeide 
verdeling ervan over de geografische ruimte. Uit het basismodel blijkt dat er bij een gelijk blijvend aantal voorzieningen per inwoner een flinke afname nodig is 
in het aantal kindgerelateerde voorzieningen. Vooral het aantal basisscholen zal in de komende jaren sterk moeten afnemen, maar ook zijn er minder 
peuterspeelzalen en kinderopvangvoorzieningen nodig. Daarnaast zijn er in de toekomst minder bushaltes en sportvoorzieningen nodig, vooral 
buitensportvoorzieningen. Het aantal dorpshuizen hoeft om demografische redenen niet af te nemen, dit komt doordat de doelgroep hiervan (65+) de 
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komende decennia nog groter zal worden. Hoofdstuk 3 besteedt kort aandacht aan de robuustheid van voorzieningen. Vanuit het oogpunt van kwaliteit (denk 
aan basisonderwijs) of financiële overwegingen staan sommige normen – meestal het minimale aantal leden, leerlingen of gebruikers - voor voorzieningen 
momenteel ter discussie. In zulke discussies kan het zinvol zijn om ook de kosten van de voorzieningen per hoofd van de bevolking mee te nemen. Het is goed 
mogelijk dat de afweging over het handhaven of laten verdwijnen van een voorziening hierdoor beïnvloed wordt. Uit hoofdstuk drie blijkt dat de bedragen 
voor afzonderlijke voorzieningen per gemeente verschillen. 
 
Verschillende scenario’s 
Naast demografische en financiële overwegingen hebben we ook geprobeerd om de veranderingen in de samenleving richting participatiesamenleving of ´doe-
democratie´ mee te nemen in het onderzoek. Vanuit het perspectief van de grotere rol van de burger in de samenleving is het eigenlijk niet wenselijk om een 
toekomstig voorzieningenspreidingsmodel te ontwikkelen waarin voor alle voorzieningen allerlei keuzes zijn gemaakt zonder de direct betrokken gebruikers te 
consulteren. Daarom biedt dit rapport een aantal scenario’s die inzoomen op specifieke voorzieningen (hoofdstuk 4) en bepaalde mogelijke combinaties van 
voorzieningen (hoofdstuk 6). Deze scenario’s kunnen gebruikt worden als richtlijnen en/of ‘praatstukken’ om met de inwoners over de voorzieningen in hun 
gebied in gesprek te gaan. De regio, gemeenten en dorpsgemeenschappen kunnen op basis van deze scenario’s hun eigen afwegingen en keuzes maken, of tot 
alternatieve scenario´s komen. In dit rapport is geen rekening gehouden met kaders en randvoorwaarden uit de gemeentelijke politiek. 
 
In hoofdstuk 4 zijn voor de voorzieningen basisscholen, voortgezet onderwijs, overdekte sportvoorzieningen, openlucht sportvoorzieningen, dorpshuizen en 
zwembaden kaarten en verschillende scenario’s gemaakt. Voor het basisonderwijs is een toekomstscenario uitgewerkt waarbij een minimale schoolgrootte van 
60 leerlingen als norm is gebruikt. Van de 101 basisscholen in Noordoost Fryslân vallen er in 2012 21 onder de norm van 60 leerlingen (27 in 2020 en 30 in 
2030). Om echt robuuste basisscholen te creëren is het misschien verstandiger om in de richting van 80 leerlingen per school te denken. In 2012 vallen 30 
scholen onder de norm van 80 leerlingen (41 in 2020 en 42 in 2030). Voor VO scholen is het moeilijker om relevante scenario’s uit te werken dan voor 
basisscholen. Dit komt doordat VO scholen een meer regionale functie hebben en doordat hun verzorgingsgebieden groter zijn. Ook zijn ze meer divers qua 
type onderwijs. Wel is het voor VO scholen zaak om nu al over de toekomstige leerlingendaling na te denken. De discussie over sporthallen en gym-sportzalen 
hangt sterk af van de keuzes die er rondom het basisonderwijs en voortgezet onderwijs worden gemaakt. Om robuuste voetbalverenigingen met meer dan 200 
leden te krijgen, zal een flink aantal verenigingen moeten gaan samenwerken. Van de 48 voetbalverenigingen hebben maar liefst 23 in 2012 minder dan 200 
leden (in 2030 zijn dit er 29). Voor eventuele bezuinigingen met betrekking tot dorpshuizen zien we vooral kansen voor combinaties met sportkantines en 
andere mogelijke ontmoetingspunten. De zwembaddichtheid in Noordoost Fryslân is eigenlijk te hoog, gelet op de afstandnormen van 10 en 15 kilometer. Er 
zouden in elk geval twee zwembaden moeten verdwijnen. 
 
Uit hoofdstuk 4 blijkt duidelijk dat ook bij het verdwijnen van voorzieningen de afstanden van de gebruiker tot de voorziening niet onaanvaardbaar groot 
worden. Er blijven veel alternatieven aanwezig binnen de afstandsnormen van bijvoorbeeld 6 km voor basisonderwijs en 15 km voor VO scholen en 
zwembaden. Hierbij is overigens wel uitgegaan van inwoners die goede toegang hebben tot mobiliteit. 
 
Verschillen tussen kernen 
Supermarkten, banken en pinautomaten, peuterspeelzalen, kinderopvangvoorzieningen, zorgvoorzieningen, OV-haltes, bibliotheken en musea zijn als 
achtergrondvoorzieningen meegenomen (hoofdstuk 5). Op basis hiervan, en met behulp van een globale indruk van waar mensen hun dagelijkse 
boodschappen doen, is geprobeerd de kernenhiërarchie van Noordoost Fryslân te beschrijven. Hieruit blijkt dat Dokkum, en daarna Kollum, Buitenpost en 
Burgum duidelijk naar voren komen als kernen met een relatief grote verzorgende functie voor het gebied. Daarnaast zijn er in Noordoost Fryslân redelijk veel 
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kernen met een bovenlokale functie, die relatief dicht bij elkaar liggen. Vooral deze dorpen zullen in toenemende mate met elkaar gaan ´concurreren´ om de 
voorzieningen. Hier lijken wel kansen te liggen voor het maken van efficiënte keuzes. Vooral de kernen van 1000 tot 3000 inwoners zullen de komende jaren 
voorzieningen gaan verliezen. Deze kernen zijn relatief goed voorzien qua sportvoorzieningen en ontmoetingsplaatsen (zie hoofdstuk 6), maar niet altijd even 
goed qua sociaal kapitaal (hoofdstuk 7). Voor deze kernen moet goed worden afgewogen of in alle kernen minder voorzieningen komen, of dat in sommige 
kernen de focus op clustering komt te liggen, terwijl in andere het voorzieningenniveau bewust wordt afgebouwd. Ook de ligging binnen de regio kan van 
invloed zijn op de te maken keuzes. De strook langs de Waddenzeekust en langs de randen van het Lauwersmeer loopt meer kans op verschraling van het 
voorzieningen niveau dan de andere delen van Noordoost Fryslân. Dit komt doordat hier over de grens van het onderzoeksgebied water ligt, en geen land met 
andere kernen waar voorzieningen zijn. In andere delen van Noordoost Fryslân blijken grotere plaatsen buiten het gebied een duidelijke rol spelen in het 
gebruik van voorzieningen, zoals Leeuwarden en Drachten, maar ook bijvoorbeeld Stiens en Grijpskerk. 
 
Uit hoofdstuk 6 blijkt vooral dat de kernenhiërarchie vaak maar marginaal verandert als aan verschillende voorzieningen verschillende gewichten worden 
gegeven.  
 
Denkrichtingen en voorbeelden voor discussie 
De in dit rapport gepresenteerde scenario’s dienen als voorbeelden voor discussie. Ze geven mogelijke denkrichtingen op basis van objectieve criteria. Vaak 
spelen emoties een rol als het over voorzieningen gaat, en objectieve criteria kunnen helpen om tot logische keuzes te komen. Dit zijn keuzes die door 
inwoners en de politiek moeten worden gemaakt. Bij het maken van de uiteindelijke keuzes spelen allerlei afwegingen mee: is de afstand tot de school 
bepalend, of de denominatie? Is kwaliteit belangrijk, of grootte? Ook met betrekking tot de relatie met andere voorzieningen zijn verschillende denkrichtingen 
mogelijk. Welke combinaties van voorzieningen zijn ideaal? En maakt het bij eventuele sluiting van een voorziening uit het om de laatste voorziening in het 
dorp gaat, of dat er nog andere voorzieningen overblijven? Ook financiële haalbaarheid zal een rol spelen, waarbij het kan helpen om de kosten per 
voorziening per inwoner mee te nemen in de discussie. Voor voorzieningen met regionaal draagvlak en gemeentegrensoverschrijdende verzorgingsgebieden 
(VO scholen, zwembaden, sporthallen) zouden bovengemeentelijke financieringsmodellen moeten worden georganiseerd. 
 
Bij discussiebijeenkomsten met inwoners, beleidsmakers en politici zou het helpen wanneer de in dit rapport gepresenteerde scenario´s en denkrichtingen 
interactief kunnen worden gepresenteerd. Dan kunnen de gevolgen van suggesties die ter plaatse worden gedaan, direct inzichtelijk worden gemaakt.  
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1. Inleiding 
 
In het kader van het ambitieproject ‘Regionale afstemming Noordoost-voorzieningenspreidingsplan’ hebben de deelnemende partijen - de gemeenten 
Dongeradeel, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Kollumerland c.a. en Ferwerderadiel, en de provincie Fryslân – aan de Faculteit Ruimtelijke 
Wetenschappen (RUG) gevraagd een onderzoek uit te voeren ten behoeve van de ontwikkeling van een toekomstbestendig voorzieningenspreidingsmodel.  
 
Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in het aantal voorzieningen dat de regio Noordoost in de toekomst (2020 & 2030) nodig heeft, in de context van 
demografische en maatschappelijke ontwikkelingen en rekening houdend met de sociale structuur, het ‘organiserend vermogen’ en de onderlinge relaties van 
de dorpen. Het doel van het ambitieproject is te komen tot een ‘zo ideaal mogelijk en regionaal ingepast aantal voorzieningen, met een spreiding die aansluit 
bij bestaande patronen en wensen én initiatieven van bewoners’. Een voorbeeld van een dergelijk toekomstgericht spreidingsmodel van voorzieningen is de 
recent uitgevoerde herstructurering van de bibliotheken in Noordoost Fryslân (Regiovisie Bibliotheken Noordoost Fryslân, 2011). Hierbij is vanuit een regionaal 
perspectief op een gedurfde manier geclusterd om zo tot een toekomstbestendig aanbod van bibliotheken te komen. 
  
De deelnemende gemeenten hebben in 2011 de sport - en culturele voorzieningen al geïnventariseerd en in kaart gebracht (zie startdocument “Naar een 
voorzieningenspreidingsplan”). Dit document beschrijft de situatie in 2011 en bevat een quick scan van kansen en bedreigingen, en dient als uitgangspunt voor 
nader onderzoek. 
 
Het onderzoek richt zich op bovenlokale en regionale voorzieningen. In overleg met de projectgroep is besloten om voor de voorzieningen basisscholen, 
voortgezet onderwijs, overdekte sportvoorzieningen, openlucht sportvoorzieningen, dorpshuizen en zwembaden kaarten en verschillende scenario’s te maken 
(hoofdstuk 4). Dit zijn voorzieningen waaraan lokale en regionale overheden een bijdrage leveren of op andere manieren invloed hebben. Voorzieningen uit de 
private sfeer – supermarkten, banken en pinautomaten – en voorzieningen waar al behoorlijke reorganisaties hebben plaatsgevonden of waarop gemeenten 
weinig invloed kunnen uitoefenen – OV-haltes, biblotheken en musea - draaien mee als achtergrondvariabelen in het model. Ook peuterspeelzalen, 
kinderopvangvoorzieningen en zorg doen mee. Deze achtergrondvoorzieningen worden onder andere gebruikt om de kernenhiërarchie in Noordoost Fryslân 
mee te berekenen (hoofdstuk 5).  
 
In hoofdstuk 5 geven we ook inzicht in de zogenaamde ruimtelijke patronen of ‘loopjes’ van de inwoners: de dorpen waarop mensen gericht zijn voor hun 
dagelijkse en niet-dagelijkse boodschappen, en de woon-werk verhoudingen. In hoofdstuk 7 proberen we grip te krijgen op de meer ‘zachte’ variabelen in het 
gebied zoals sociaal kapitaal en de ervaren leefbaarheid in het gebied. 
 
Het aantal benodigde voorzieningen hangt niet alleen af van de omvang en samenstelling van de bevolking, maar ook van bijvoorbeeld het benodigde 
draagvlak van een voorziening en een ‘redelijke’ afstand die inwoners voor die voorziening willen of kunnen afleggen. Dit is verschillend voor elk type 
voorziening, maar ook per doelgroep en per type mobiliteit. Ook spelen hedendaagse ontwikkelingen met betrekking tot toegang tot mobiliteit en individueel 
keuzegedrag een rol. Om de gewenste voorzieningenstructuur in beeld te brengen hebben we in overleg met de projectgroep hedendaagse normen (aantal 
klanten, leden) en indicatoren (maximale reikwijdte) bepaald. Met behulp van deze normen en indicatoren, en met de bevolkingsprognoses zijn denkrichtingen 
voor toekomstige aantallen voorzieningen uitgerekend en in kaart gebracht (hoofdstuk 4 en 6). 
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In zowel hoofdstuk 4 als hoofdstuk 6 staan een aantal scenario’s die gebruikt kunnen worden als richtlijnen en/of ‘praatstukken’ om met de inwoners over de 
voorzieningen in hun gebied in gesprek te gaan. In hoofdstuk 4 zijn deze scenario’s per voorziening ontwikkeld, in hoofdstuk 6 is geprobeerd om relevante 
combinaties met andere voorzieningen uit te werken. 
 
Het is de bedoeling dat de regio, gemeenten en dorpsgemeenschappen op basis van deze scenario’s hun eigen afwegingen zullen gaan maken. Hierbij kan dan 
rekening worden gehouden met de wensen van de inwoners, verenigingen of particuliere initiatieven ten aanzien van het in stand houden van voorzieningen 
dan wel het realiseren ervan. De scenario’s zijn uitdrukkelijk bedoeld als denkrichtingen voor de toekomst: de daadwerkelijke keuzes dienen door 
gemeenteraden, beleidsmakers en inwoners gemaakt te worden. Ook is in dit rapport geen rekening gehouden met kaders en randvoorwaarden uit de 
gemeentelijke politiek. 
 
Het rapport begint met een overzicht van de bevolkingsontwikkelingen in Noordoost Fryslân in het recente verleden en de verwachte ontwikkelingen in de 
toekomst (hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 presenteert het ‘basismodel’, een model van de benodigde voorzieningen in 2020 en 2030 op basis van de huidige 
dichtheid van voorzieningen per hoofd van de bevolking. Hierbij is geen rekening gehouden met de huidige geografische locatie en de voorgeschiedenis van de 
voorzieningen.  
 
Keuzes en beperkingen 
Voor de analyse van de voorzieningen zijn alle kernen waar de voorzieningen voorkomen, meegenomen. Kaart 1 geeft een overzicht van de grotere kernen in 
het gebied. De plaatsnamen in dit rapport zijn geschreven in de officiële spelling, zoals door de gemeenteraden vastgesteld: Fries in Ferwerderadiel, 
Dantumadiel en Tytsjerksteradiel en Nederlands in Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Achtkarspelen. 
 
Voor het maken van scenario’s voor voorzieningen werkt de aanwezigheid van voorzieningen in kernen net over de grens van het gebied altijd verstorend. 
Voor Noordoost Fryslân gaat het in elk geval om Leeuwarden en Drachten. Waar mogelijk proberen we hier in de tekst inzicht in te geven of naar te refereren, 
maar in de analyses zijn deze voorzieningen niet meegenomen. 
 
Na diverse overleggen met de projectgroep is besloten om de voorziening zorg niet mee te nemen in dit model. Voor zorg bestaat een aparte 
ambitieprojectgroep binnen Agenda Netwerk Noordoost 2011-2030. Bovendien bleek het moeilijk om de data goed compleet te krijgen. Ook zijn de op handen 
zijnde veranderingen in de zorg (minder mensen in verzorgingstehuis en meer in verpleegtehuis) erg complex waardoor het niet zinvol is om een modelmatige 
aanpak te ontwikkelen. Wel worden de verpleeghuizen, woonzorgcentra en hospices gezamenlijk als achtergrondvoorziening meegenomen (zie hoofdstuk 5; 
data aangeleverd door Provincie Fryslân, inventarisatie uit 2008). 
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Kaart 1 
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2. Bevolkingsontwikkeling Noordoost Fryslân 

 
Totale bevolking 
In 2012 heeft Noordoost Fryslân in totaal 122.546 inwoners. Dit inwonertal zal naar verwachting afnemen tot 119.321 in 2030, een afname van 6.540 inwoners 
(5%) ten opzichte van 2010 (zie tabel 1). Hoewel de bevolking van de provincie Fryslân nog zal blijven toenemen tot 2025, vindt in Noordoost Fryslân als geheel 
in de komende decennia geen groei van de bevolking meer plaats (Prognose Fryslân, 2013). 
Na 2030 zal de bevolking van Noordoost Fryslân verder afnemen tot circa 112.000 in 2040. Hierbij moet worden opgemerkt dat prognoses steeds meer 
indicatief worden naarmate ze verder in de toekomst liggen.  
 
Tabel 1: Ontwikkeling totale bevolking Noordoost Fryslân 2010-2030/2040 
 
 Aantal inwoners     
 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
Noordoost Fryslân 125.861 125.048 123.764 121.882 119.321 116.068 112.122 
Achtkarspelen 28.088 28.014 27.786 27.417 26.938 26.375 25.732 
Dantumadiel 19.283 19.039 18.668 18.255 17.758 17.151 16.443 
Dongeradeel 24.409 24.223 24.049 23.785 23.366 22.814 22.112 
Ferwerderadiel 8.839 8.797 8.650 8.435 8.156 7.841 7.470 
Kollumerland c.a. 13.005 12.743 12.399 11.982 11.463 10.838 10.093 
Tytsjerksteradiel 32.237 32.232 32.212 32.008 31.640 31.049 30.272 
        
 Absolute verandering  Relatieve verandering 
 2010-2020 2010-2030 2010-2040  2010-2020 2010-2030 2010-2040 
Noordoost Fryslân -2.097 -6.540 -13.739  -2% -5% -11% 
Achtkarspelen -302 -1.150 -2.356  -1% -4% -8% 
Dantumadiel -615 -1.525 -2.840  -3% -8% -15% 
Dongeradeel -360 -1.043 -2.297  -1% -4% -9% 
Ferwerderadiel -189 -683 -1.369  -2% -8% -15% 
Kollumerland c.a. -606 -1.542 -2.912  -5% -12% -22% 
Tytsjerksteradiel -25 -597 -1.965  0% -2% -6% 

Bron: Prognose provincie Fryslân 2013 
 
Per gemeente zijn er aanzienlijke verschillen. Tussen 2010 en 2030 zal Kollumerland c.a. met 12% de sterkste afname van de bevolking hebben. 
Tytsjerksteradiel heeft slechts 2% afname. Het rapport Prognose Fryslân 2013 geeft over de cijfers op gemeentelijk schaalniveau echter als waarschuwing mee 
dat deze slechts een indicatieve, trendmatige richting aangeven. “Het gemeentelijke schaalniveau brengt, vanwege de beperkte bevolkingsomvang van de 
Friese gemeenten, meer onzekerheden met zich mee (p. 8)”.  
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Kaart 2 

 

De bevolking van de gehele regio Noordoost Fryslân 
nam tot 2010 nog licht toe. De gemeenten 
Kollumerland c.a. en Dantumadiel kennen al sinds 
2000 een lichte afname van hun bevolking.  
 
Kaart 2 toont de relatieve bevolkingsontwikkelingen 
tussen 2001 en 2008 op kernniveau (kernen > 500 
inwoners). Hierop is te zien dat er geen duidelijk 
verschil is in bevolkingsontwikkelingen tussen 
grotere en kleinere kernen. De grotere kernen zoals 
Dokkum, Kollum, De Westereen en Buitenpost 
hebben een stabiele bevolking, terwijl grotere 
kernen als Damwâld, Harkema en Surhuisterveen 
een lichte afname kenden en Burgum groeide. 
Kernen met de sterkste krimp zijn Holwerd en 
Feanwâlden. 
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Kaart 3 

 

Kaarten 3 en 4 laten zien in hoeverre de kernen in 
het onderzoek  in Noordoost Fryslân relatief ‘jong’ 
of relatief ‘oud’ zijn. Dit is uitgerekend door het 
gemiddelde aandeel jongeren (0-19 jaar) 
respectievelijk ouderen (65+) voor NOF uit te 
rekenen, en vervolgens te kijken of de grootte van 
desbetreffende leeftijdsgroep in de kern boven of 
onder dit gemiddelde ligt.  
 
Op Kaart 3 is te zien dat het aandeel onder de 19 
op het gemiddelde ligt in de grotere kernen. De 
kleinere kernen geven een divers beeld, sommigen 
boven gemiddeld (licht groen), anderen onder 
gemiddeld (licht grijs). 
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Kaart 4 

 

Kaarten 3 en 4 laten zien in hoeverre de kernen 
in het onderzoek  in Noordoost Fryslân relatief 
‘jong’ of relatief ‘oud’ zijn. Dit is uitgerekend 
door het gemiddelde aandeel jongeren (0-19 
jaar) respectievelijk ouderen (65+) voor NOF uit 
te rekenen, en vervolgens te kijken of de 
grootte van desbetreffende leeftijdsgroep in de 
kern boven of onder dit gemiddelde ligt. 
 
Op kaart 4 is te zien dat het aandeel 65 jaar en 
ouder licht bovengemiddeld is in de grotere 
kernen. Dit heeft te maken met de 
concentratie van (zorg)voorzieningen in grote 
kernen. Een aantal kernen zijn ook licht onder 
het gemiddelde (kleur groen). 
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Bevolkingsontwikkeling per leeftijdsgroep 
 
Tabel 2 laat zien dat het aantal inwoners per leeftijdsgroep voor alle leeftijdsgroepen vanaf 2010 zal afnemen. Uitzondering is de leeftijdsgroep 65+, deze zal 
tot 2030 met 57% toenemen. 
 
Tussen 2010 en 2020 vindt de sterkste relatieve afname plaats in de groep 4-12 jarigen. Tussen 2010 en 2030 wijkt deze groep minder af van de overige 
leeftijdsgroepen.  
 
Tabel 2: Ontwikkeling bevolking Noordoost Fryslân naar leeftijdsgroep 2010-2030/2040 
 
 Aantal inwoners     
 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
0-4 jaar 5.901 5.550 5.442 5.377 5.320 5.185 4.882 
4-12 jaar 13.536 12.558 11.730 11.391 11.173 11.028 10.768 
12-19 jaar 12.340 12.187 11.867 10.740 10.327 10.124 9.950 
20-64 jaar 73.308 69.920 66.839 63.793 59.941 56.044 53.390 
65+ jaar 20.776 24.833 27.886 30.582 32.560 33.687 33.132 
        
 Absolute verandering  Relatieve verandering 
 2010-2020 2010-2030 2010-2040  2010-2020 2010-2030 2010-2040 
0-4 jaar -459 -581 -1.019  -8% -10% -17% 
4-12 jaar -1.806 -2.363 -2.768  -13% -17% -20% 
12-19 jaar -473 -2.013 -2.390  -4% -16% -19% 
20-64 jaar -6.469 -13.367 -19.918  -9% -18% -27% 
65+ jaar 7.110 11.784 12.356  34% 57% 59% 

Bron: Prognose provincie Fryslân 2013 
 
De leeftijdsgroep 4-12 jaar bevat 30% van de 12 jarigen, de overige 70% zijn bij de leeftijdsgroep 12-19 jarigen gevoegd. 
 
 
Bevolkingsontwikkeling per 5 jaar 
 
Tabel 3 presenteert de verandering in de bevolking in periodes van 5 jaar. Dit levert meer inzicht op in wanneer de verandering het snelst gaat en of dit 
verschilt per leeftijdsgroep. De afname van de bevolking in Noordoost Fryslân als geheel zal in de toekomst steeds sterker worden. Tussen 2010-2015 gaat het 
bijvoorbeeld om 813 inwoners, maar tussen 2025 en 2030 neemt de totale bevolking met 2.561 inwoners af. 
 
De sterkste afname in de leeftijdsgroep 0-4 jaar vindt echter plaats tussen 2010-2015 en in iets mindere mate tussen 2015-2020. Ook voor de groep 4-12 
jarigen zien we de sterkste afname tussen 2010 en 2020. Logischerwijs valt de sterkste afname in de groep 12-19 jarigen in 2020-2025. 
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De verandering in de groep 20-64 jarigen is redelijk constant voor alle 5-jaars perioden. Bij de groep 65+ is een geleidelijke afname van de groei zichtbaar, met 
naar verwachting ergens tussen 2035 en 2040 een overgang naar stabilisatie of lichte afname.  
 
Tabel 3. Verandering bevolking per 5 jaar, in Noordoost Fryslân en per leeftijdsgroep 2010-2030/2040 
 
 Aantal inwoners     
 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030 2030-2035 2035-2040 
0-4 jaar -351 -108 -65 -57 -135 -303 
4-12 jaar -978 -828 -339 -218 -145 -260 
12-19 jaar -153 -320 -1.127 -413 -203 -174 
20-64 jaar -3.388 -3.081 -3.046 -3.852 -3.897 -2.654 
65+ jaar 4.057 3.053 2.696 1.978 1.127 -555 
Noordoost Fryslân -813 -1.284 -1.882 -2.561 -3.253 -3.946 

Bron: Prognose provincie Fryslân 2013 
 
 
De bevolkingsprognose in context 
 
Bij het gebruik van bevolkingsprognoses is het belangrijk te onderkennen dat het maken van prognoses met onzekerheden gepaard gaat. Hoe verder in de 
toekomst en hoe lager het geografisch schaalniveau, hoe groter de kans op afwijkingen. Ook verschillende in de aannames die in de prognoses worden 
meegenomen kunnen verschillen veroorzaken. Figuur 1 toont de vergelijking van de Prognose Fryslân 2013 (donkerblauwe lijn) met veelgebruikte landelijke 
prognoses Primos en Pearl. Hieruit blijkt dat de meer recente Friese prognose meer bevolkingskrimp voor Noordoost Fryslân voorspelt dan de landelijke 
prognoses. Volgens de provincie Fryslân komt dit voort uit “het (gecorrigeerd) trendmatig doortrekken van de migratietrends uit het verleden. In Noordoost is 
de bevolkingsontwikkeling sinds 2005 negatief, in tegenstelling tot de andere Friese regio's. Dit wordt voor een groot deel verklaard door de negatieve 
migratie-trends die Noordoost kent. Voor 2005 waren er nog wat positieve jaren, maar die zijn voor een deel te verklaren door instroom van asielzoekers. De 
verwachting is niet dat dat in de toekomst weer zal gebeuren. De landelijke prognoses Primos en Pearl gaan iets anders te werk. Daar spelen bijvoorbeeld 
bouwprogramma's/bouwambities een rol of wordt verondersteld dat de binnenlandse migratiesaldi op termijn steeds positiever worden”. Hierdoor liggen 
beide landelijke prognoses vanaf 2022/2025 'boven' de Friese prognose. Op gemeentelijk niveau kunnen de verschillen groter en eerder aan de orde zijn. 
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Figuur 1: Ontwikkeling en prognose bevolking Noordoost 1986-2040 

 
Bron: Prognose Fryslân 2013 (p.27) 

 
Om inzicht te geven in de onzekerheidsmarges van de bevolkingsprognoses worden vaak bandbreedtes gebruikt. De Prognose Fryslân 2013 suggereert een 
bandbreedte van 2% meer en 2% minder bevolkingsgroei. Het CBS hanteert in haar prognoses een bandbreedte van 7% in het 95% betrouwbaarheidsinterval 
voor 2030 (Prognose Fryslân 2013, p.11). 
De onzekerheidsmarges in de prognoses worden overigens vooral veroorzaakt door relatief grote onzekerheidsmarges in de migratieontwikkelingen. De aan- 
of afwezigheid van een asielzoekerscentrum (AZC) kan bijvoorbeeld grote invloed hebben op de ontwikkelingen in een gemeente. In Noordoost Fryslân is in 
2009 een AZC gesloten in Dongeradeel. Dit maakt de prognose van 2013 minder secuur omdat er nog geen nieuwe migratietrendontwikkeling kon worden 
meegenomen. In Tytsjerksteradiel is het AZC nog open. Bij sluiting zou een lagere trend kunnen ontstaan.  
 
Voor specifieke doeleinden worden soms aparte prognoses gemaakt, zoals leerlingenprognoses ten behoeve van het basisonderwijs. Om extra inzicht te geven 
in de verschillen en overeenkomsten tussen prognoses, hebben we de Prognose Fryslân 2013 vergeleken met een aantal leerlingenprognoses in Noordoost 
Fryslân (zie tabel 4). Ook voor leerlingenprognoses geldt dat zij voor de kortere termijn nauwkeuriger zijn dan voor de langere termijn. Dit komt omdat de 
prognoses voor de eerste vier jaar deels zijn gebaseerd op de huidige leeftijdsopbouw van de scholen (in elk geval in de prognoses van PVG, 2013). 



DISCUSSIERAPPORT VOORZIENINGENSPREIDINGSMODEL NOORDOOST FRYSLAN  
 

19 
 

 
Een deel van de verschillen tussen de Prognose Fryslân en de leerlingprognoses per gemeente zou kunnen worden veroorzaakt doordat sommige leerlingen uit 
de NOF gemeenten in andere gemeenten naar school gaan. De Prognose Fryslân telt namelijk alle kinderen van 4 tot 12, terwijl de leerlingprognoses uitgaan 
van het totaal aantal leerlingen op de scholen in de desbetreffende gemeenten. 
 
 
Tabel 4: vergelijking tussen de Prognose Fryslân 2013 en verschillende leerlingenprognoses in Noordoost Fryslân.  
 
 2012 2020 2030 
4-12 jaar Prognose Fryslân, Dongeradeel 2.582 (2010) 2.243 2.196 
Leerlingenaantal leerlingenprognose Dongeradeel (ex De Twine) (2013) 2.349 2.146 1.950 
Leerlingenaantal leerlingenprognose Dongeradeel (incl De Twine) (2013) 2.598 2.351 2.134 
    
4-12 jaar Prognose Fryslân, Kollumerland c.a. 1.357 (2010) 1.156 1.041 
Leerlingenaantal Prognoses Basisscholen gemeente Kollumerland c.a. (2010) 1.233 1.078 1.057 (2028) 
    
4-12 jaar Prognose Fryslân, Achtkarspelen 3.102 (2010) 2.809 2.606 
Leerlingenaantal leerlingenprognose Achtkarspelen (2012) 2.921 2.568 2.457 (2029) 
    
4-12 jaar Prognose Fryslân, Ferwerderadiel 1.008 (2010) 852 776 
Leerlingenaantal leerlingenprognose Ferwerderadiel (2013) 918 824 673 
    
4-12 jaar Prognose Fryslân, Dantumadiel 2.014 1.685 1.710 
    
4-12 jaar Prognose Fryslân, Tytsjerksteradiel 3.474 2.985 2.844 
Leerlingenprognose 2013 e.v. basisonderwijs Tytsjerksteradiel                        2.991 2.567  - 
 
Vergelijking van het aantal 4-12 jarigen in de Prognoses Fryslân met de Leerlingenprognoses 2012-2031 Primair Onderwijs Dokkum en Buitendorpen (PVG, 
2013) leert dat de verschillen tussen beide prognoses niet heel groot zijn. Het lijkt alsof het grootste verschil kan worden verklaard door de school voor speciaal 
onderwijs De Twine, die zowel leerlingen uit Dongeradeel, als ook uit Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. trekt. 
 
In het rapport Prognoses Basisscholen gemeente Kollumerland c.a. (2010) is de verwachte ontwikkeling van de woningvoorraad tussen 2011-2014 met 264 
woningen meegenomen in de prognose. De leerlingen uit Zwagerbosch richten zich op Twijzelerheide (Achtkarspelen), deze leerlingen zijn niet in de prognose 
opgenomen. Uit tabel 2 blijkt dat de Prognose Basisscholen gemeente Kollumerland in 2020 minder leerlingen verwacht dan de Prognose Fryslân. 
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De vergelijking tussen de Prognose Fryslân en de Leerlingenprognoses 2012-2030 Basisonderwijs voor de gemeente Achtkarspelen (PVG, 2012) laat zien dat de 
Prognose Fryslân aanzienlijk positiever is dan de Leerlingenprognoses, ondanks dat de PVG voor de Oranje Nassauschool in Kootstertille ook de leerlingen uit 
andere gemeenten meeneemt omdat deze school een regionale functie heeft. 
 
Volgens de Leerlingenprognoses en Ruimtebehoefte basisonderwijs Gemeente Ferwerderadiel 2013 – 2031 (2013) zijn er in 2012 918 leerlingen die in 
Ferwerderadiel naar school gaan. In 2030 zijn dit er 673, tegenover 776 4-12 jarigen volgens de Prognose Fryslân.  
 
Het verschil tussen de nieuwste Leerlingenprognose 2013 e.v. basisonderwijs Tytsjerksteradiel en de Prognose Fryslân is behoorlijk groot. Mogelijk gaan 
relatief veel leerlingen uit Tytsjerksteradiel in Drachten of Leeuwarden naar school.  
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3. Basismodel 
 
Om tot een zinvolle discussie over de toekomst van de voorzieningen in Noordoost Fryslân te komen, hebben we eerst een zogenaamd basismodel gemaakt 
(zie tabel 5). Dit basismodel geeft een overzicht van het aantal voorzieningen in 2012-2013 in Noordoost Fryslân en zet deze af tegen de huidige en 
toekomstige bevolkingsontwikkelingen. Hierbij is de huidige situatie het vertrekpunt en geven we een demografische doorkijk. Het doel van dit basismodel is 
een globaal overzicht geven van de toekomstige ontwikkelingen voor Noordoost Fryslân als geheel, zonder te kijken naar de locatie van bestaande 
voorzieningen en naar het huidige ruimtelijk gedrag van de gebruikers.  
 
Het model geeft geen inzicht in de verschillende kenmerken van de voorzieningen, zoals schoolgrootte of type sportvoorziening. Daar wordt verder op 
ingezoomd in hoofdstuk 4. 
 
In het basismodel in tabel 5 is er van uitgegaan dat het aantal voorzieningen per hoofd van de bevolking in de toekomst gelijk blijft aan de situatie in 2012. Dit 
betekent dat we puur kijken naar de gevolgen van de bevolkingsontwikkelingen voor het aantal voorzieningen, zonder andere argumenten mee te laten wegen 
om het toekomstig aantal voorzieningen aan te passen (zoals bijvoorbeeld financiële motieven). 
 
Bij het berekenen van het basismodel zijn we uitgegaan van een aantal varianten in de toekomstige bevolkingsontwikkeling. De eerste is de Prognose Fryslân 
2013, vetgedrukt in de tabel. Voor de andere twee varianten gebruiken we de bandbreedtes van +/-2% en +/- 7%. De bandbreedte van +/- 2% is een suggestie 
uit de prognose Fryslân 2013. De bandbreedte van +/- 7% komt overeen met de bandbreedte die het CBS voor haar prognoses hanteert voor het 95% 
betrouwbaarheidsinterval voor 2030 (Prognose Fryslân 2013, p.11). De bandbreedtes hebben als doel inzicht te geven in de onzekerheidsmarges van de 
bevolkingsprognose, die vooral worden veroorzaakt door relatief grote onzekerheidsmarges in de migratieontwikkelingen. 
In het vervolg van het rapport gebruiken we alleen de Prognose Fryslân 2013. De varianten in de bandbreedte zijn namelijk op provinciaal en regionaal niveau 
redelijk goed aan te geven, maar op gemeentelijk niveau zijn de onzekerheden zo groot dat het presenteren van een bandbreedte voor de meeste gemeenten 
niet zinvol zou zijn (Prognose Fryslân 2013, p.11). 
 
Het aantal voorzieningen per hoofd is berekend door het aantal voorzieningen in kolom 2 te delen door het aantal inwoners in de verschillende jaren (zie 
hoofdstuk 2). Bij elke voorziening zijn de voor deze voorziening relevante leeftijdsgroepen genomen; de laatste kolom van de tabel geeft per voorziening aan 
welke groepen dit zijn.  
 
Uit het basismodel blijkt dat er een flinke afname nodig is in het aantal kind-gerelateerde voorzieningen – uitgaande van een gelijkblijvend aantal 
voorzieningen per hoofd van de bevolking. Vooral het aantal basisscholen moet sterk afnemen, maar ook zijn er in de toekomst minder peuterspeelzalen en 
kinderopvang nodig. Dit heeft te maken met het feit dat deze voorzieningen nu een hoge dichtheid hebben en dat de relatieve afname van de 0-12 jarigen juist 
groot is. Het aantal basisscholen zal volgens het basismodel moeten afnemen van 101 (2012) naar 88 (2020) en 83 (2030), uitgaande van de Prognose Fryslân 
2013.  
Ook de sportvoorzieningen zullen flink moeten afnemen; de overdekte in iets mindere mate dan de buitensportvoorzieningen. Daarnaast zullen er in de 
toekomst minder bushaltes nodig zijn, ook bij een gelijkblijvend aantal potentiele gebruikers per bushalte.  
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Op het gebied van zorg zien we een omgekeerde uitkomst: in de toekomst zijn er juist meer zorgvoorzieningen zoals verzorgingshuizen, woonzorgcentra en 
hospices nodig zijn. 
 
Bij het berekenen van het aantal dorpshuizen/MFC’s is in de tabel uitgegaan van de totale bevolking. Als zou worden ingezoomd op de meest waarschijnlijke 
doelgroep van deze voorzieningen, wordt het plaatje anders. Aannemend dat meeste bezoekers aan een dorpshuis 20 jaar of ouder zijn, blijft het aantal 
dorpshuizen ook in 2020 en 2030 op 48 staan. De verklaring voor deze verschillen zit in de groep 65+, die de komende decennia sterk zal toenemen. 
 
Tabel 5: Basismodel voorzieningen NOF in 2012, 2020 en 2030 bij gelijkblijvend aantal voorzieningen per hoofd 
 

 
 
Opvallend is dat de bevolkingskrimp voor de overige voorzieningen geen grote gevolgen heeft. Dit komt deels doordat deze voorzieningen nu al in lagere 
dichtheden voorkomen. Een andere verklaring is dat we Noordoost Fryslân als één gebied beschouwen, zonder naar verschillen in bevolkingsontwikkeling per 
gemeente of kern te kijken. De relatief sterke bevolkingskrimp in bijvoorbeeld Kollumerland c.a. wordt door de relatief geringe krimp van de gemeente 
Tytsjerksteradiel verevend.  

BASISMODEL: GELIJKBLIJVEND AANTAL VOORZIENINGEN PER HOOFD  ALS IN 2012-2013
2012/2013 2010 2020 2030 bevolking/

aantal aantal/hoofd progn - 7% progn - 2% prognose Fryslan progn + 2% progn + 7% progn - 7% progn - 2% prognose Fryslan progn + 2% progn + 7% gebruikers
Primair onderwijs 101 134 81 86 88 89 94 78 82 83 85 89 4-12 jaar
Voortgezet onderwijs  (VO) 15 823 13 14 14 15 15 12 12 13 13 13 12-19 jaar
Dorpshuis/MFC 48 2622 44 46 47 48 51 42 45 46 46 49 totaal
Sportvoorzieningen (overdekt) 49 2024 42 44 45 46 48 37 39 40 41 43 4-65 jaar

sporthal 17 5834 14 15 16 16 17 13 14 14 14 15 4-65 jaar
gym-sportzaal 32 3100 27 29 29 30 31 24 26 26 27 28 4-65 jaar

Sportvoorzieningen (buiten) 163 608 138 146 149 152 159 124 131 134 137 143 4-65 jaar
voetbalveld 97 1023 82 87 88 90 95 74 78 80 81 85 4-65 jaar
kaatsbanen 20 4959 17 18 18 19 20 15 16 16 17 18 4-65 jaar

korfbalvelden 19 5220 16 17 17 18 19 15 15 16 16 17 4-65 jaar
tennis 27 3673 23 24 25 25 26 21 22 22 23 24 4-65 jaar

Zwembad (openlucht, overdekt) 10 12586 9 10 10 10 11 9 9 9 10 10 totaal
openlucht 5 25172 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 totaal
overdekt 5 25172 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 totaal

ACHTERGRONDVOORZIENINGEN
Supermarkt 48 2622 44 46 47 48 51 42 45 46 46 49 totaal
Peuterspeelzaal 49 120 42 44 45 46 48 41 43 44 45 47 0-4 jaar
Zorg 27 769 34 36 36 37 39 39 41 42 43 45 65 +
Huisarts 42 2997 38 40 41 42 44 37 39 40 41 43 totaal
Kinderopvang 64 304 53 55 57 58 61 51 53 54 55 58 0-12 jaar
Bank 28 4495 26 27 28 28 29 25 26 27 27 28 totaal
pinautomaat 49 2569 45 47 48 49 52 43 46 46 47 50 totaal
Bibliotheken 12 10488 11 12 12 12 13 11 11 11 12 12 totaal
Culturele instellingen (musea) 32 3933 29 31 31 32 34 28 30 30 31 32 totaal
Openbaar vervoer 558 226 510 538 549 560 587 492 518 529 540 566 totaal

bushaltes 554 227 507 534 545 556 583 488 515 525 536 562 totaal
treinstations 4 31465 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 totaal
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Robuuste voorzieningen 
 
Het basismodel gaat er – zoals gezegd – van uit dat het aantal voorzieningen per hoofd van de bevolking of per gebruikersgroep in de toekomst gelijk blijft. Dit 
is niet voor alle voorzieningen een realistische aanname. Zo is er bijvoorbeeld in het basisonderwijs discussie over een landelijke minimale norm van 100 
leerlingen, zowel vanuit oogpunt van kwaliteit van onderwijs als vanuit financiële overwegingen. Ook voor andere voorzieningen wordt momenteel 
gediscussieerd over het terug brengen van de kosten. 
 
In de projectgroep hebben we uitgebreid gediscussieerd over de meest geschikte normen en indicatoren voor voorzieningen, met als doel tot ‘robuuste’, 
toekomstbestendige voorzieningen te komen. In bijlage 1 is het discussiedocument opgenomen en in hoofdstuk 4 staat bij elke voorziening beknopt uitgelegd 
welke normen we hebben gehanteerd. 
 
Een discussie over robuuste voorzieningen zou echter ook moeten gaan over de kosten van die voorziening per hoofd van de bevolking. Inzicht in de kosten 
van voorzieningen per inwoner kan helpen bij het afwegen van keuze met betrekking tot voorzieningen. Als bekend is dat een zwembad bijvoorbeeld twee 
keer zo veel kost als het onderhoud van een voetbalveld, valt de keuze tussen één zwembad en twee voetbalvelden misschien anders uit. Bij het nemen van 
beslissingen over voorzieningen is het van belang ook te discussiëren over hoeveel geld je als gemeente, regio of inwoners over voor hebt voor de 
voorzieningen. Hoe lang wil je blijven subsidiëren als het aantal gebruikers afneemt? Dit zijn politieke keuzes die gemaakt moeten worden. 
 
Het is moeilijk om een duidelijk beeld van de kosten per voorziening te krijgen. Van de zes NOF gemeenten hebben vier informatie over de kosten aangeleverd. 
Het verschilt per gemeente welke kosten zijn meegenomen, en elke gemeente heeft een eigen manier van het toerekenen van kosten en in hoeverre 
investeringen in de toekomst afgedekt zijn of niet. Ook zullen de kosten per inwoner op jaarbasis verschillen als de ene gemeente druk bezig is met het 
bouwen van een nieuw schoolgebouw, terwijl de andere de schoolgebouwen al heeft afgeschreven. Tabel 6 geeft een globaal overzicht, waarbij de  kleinste en 
grootste door de gemeenten genoemde bedragen zijn meegenomen.  
 
Tabel 6: Globaal overzicht kosten van voorzieningen per hoofd van de bevolking, in vier Noordoost Friese gemeenten 
 
Voorziening Bedrag per inwoner  Achtergrondvoorziening Bedrag per inwoner 
Basisonderwijs* €25-75  Dorpshuis €3** 
Voortgezet onderwijs* €5-30  Peuterspeelzaal €20** 
Sporthal €20-30  Bibliotheek €20-25 
Gym-sportzaal €5-25    
Sportvelden €15-25    
Zwembad €15-30    
 
*bij zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs geldt dat bijzondere scholen duurder zijn dan openbare scholen 
** slechts van één gemeente bedragen bekend 
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4. Indicatoren, kaartlagen, nulmodel en toekomstvarianten per type voorziening 
 
Dit hoofdstuk presenteert voor de voorzieningen primair onderwijs, voortgezet onderwijs, overdekte sportvoorzieningen, buitensportvoorzieningen, 
dorpshuizen en zwembaden: 

- Een beknopte uitleg over de gebruikte indicatoren voor het draagvlak, minimaal aantal gebruikers, afstanden e.a. om tot een goede discussie over 
toekomstige robuuste voorzieningen te kunnen komen 

- Kaarten en beschrijving van de situatie anno 2012 
- Verschillende varianten van ontwikkelingen in 2020 en 2030 

 
Let op: de verschillende ontwikkelingsvarianten zijn niet bedoeld om aan te geven welke voorzieningen er gesloten, geopend of samengevoegd zouden moeten 
worden. Zij zijn uitdrukkelijk bedoeld om inzicht te geven in de huidige en toekomstige situatie en om de discussie hierover te openen. We proberen in de tekst 
aan te geven welke aanvullende informatie er ons inziens nodig is wanneer er wel over sluiting of samenvoeging van concrete voorzieningen gepraat zou gaan 
worden. 
 

4.1 Primair onderwijs 
 
Indicatoren 
Na discussie in de projectgroep is besloten om drie normen voor het leerlingenaantallen mee te nemen: 60, 80 en 100 leerlingen. De grens van 100 leerlingen 
is als landelijke norm voorgesteld. In verschillende Huisvestingsplannen voor onderwijs (IHP’s) wordt gesproken over een ideale schoolgrootte van 80 
leerlingen, omdat dit 4 combinatie-klassen van 20 leerlingen per klas oplevert. Aangezien veel Friese dorpen kleine scholen hebben, is op verzoek van de 
projectgroep ook de grens van 60 leerlingen in de kaarten meegenomen.  
 
Als reisafstand is gekozen om 3 en 6 km te gebruiken, aangezien 3 km wordt gezien als redelijke afstand om naar de basisschool te gaan en 6 km als absolute 
grens, omdat gemeenten daarboven voor leerlingenvervoer moet zorgen.  
 
Het aantal leerlingen dat buiten de regio naar school gaat wordt niet meegenomen in de scenario’s. Dit betekent dat de modellen geen rekening houden met 
de eventuele aanwezigheid van basisscholen net over de grenzen van Noordoost Fryslân. Een concreet voorbeeld is de CBS Visvliet-Pieterzijl te Visvliet 
(gemeente Zuidhorn) die leerlingen uit Kollumerland c.a. trekt. 
 
Voor de toekomstscenario’s in deze paragraaf over basisonderwijs zijn de prognoses per gemeente uit de Prognoses Fryslân 2013 gebruikt, voor de 
leeftijdsgroep van 4-12 jaar.  
 
Kanttekening: in het scholenbestand van de provincie Fryslân was OBS It Kruirêd in Munein niet opgenomen. Dit is ontdekt bij een controle van de cijfers over 
de herkomst van de leerlingen. We hebben It Kruired aan het bestand toegevoegd. Voor deze school zijn de leerlingherkomst-cijfers uit september 2013 
gebruikt, voor de andere scholen komen deze cijfers uit oktober-november 2012. Hoewel de kaart met basisscholen in de projectgroep is gecontroleerd, zou 
het theoretisch zo kunnen zijn dat er nog een school ontbreekt. 
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Graag willen we benadrukken dat de kaarten niet bedoeld zijn als voorstellen om scholen te sluiten of te laten samenwerken. Wel geven ze aan welke 
scholen onder de gekozen normen vallen. Bij een eventuele discussie over sluiting of samenvoeging is het zinvol om de leerling-prognoses van de individuele 
scholen te gebruiken. Ook informatie over de kwaliteit en populariteit van de school, de ouderdom van het schoolgebouw, en ontwikkelingen in het 
onderwijs (bijvoorbeeld Wet passend onderwijs) zijn relevant in deze afweging. Daarnaast moet rekening worden gehouden met eventuele of noodzakelijke 
combinaties met andere voorzieningen. Een noodzakelijke combinatie is die met een gym-sportzaal1, vanwege de wetgeving rondom het 
bewegingsonderwijs (zie bijlage 1).  
 
 
Situatie op 1 oktober 2012 
 
In totaal gaan de leerlingen in Noordoost Fryslân naar 106 basisscholen. Vijf van deze scholen staan niet in Noordoost Fryslân (101 wel). Kaarten 5 en 6 
presenteren de basisscholen naar grootte en denominatie (2012). Hieruit blijkt dat Noordoost Fryslân veel kleinere scholen heeft. Van de in totaal 101 scholen 
vallen er in 2012 21 onder de 60 leerlingen-norm, 30 onder de 80 leerlingen-norm en 46 onder de 100-leerlingen norm. 
 
De kleinere scholen komen vaker voor in gebieden die wat dunner bevolkt zijn en relatief weinig kernen hebben. Voorbeelden zijn de strook ten zuiden van de 
noordelijke grotere kernen in Dongeradeel en Oost-Ferwerderadiel, en het oostelijk deel van Kollumerland c.a. 
 
Er zijn twee scholen voor speciaal onderwijs in het gebied. In Dokkum staat De Twine. De leerlingen van De Twine komen uit de gemeenten Dongeradeel, 
Dantumadiel, Ferwerderadeel en Kollumerland c.a., waarmee de school het samenwerkingsverband Noordoost Friesland heeft (Leerlingenprognoses 2012-
2031 Primair Onderwijs Dokkum, PVG, 2013). In 2012 heeft De Twine 249 leerlingen, en volgens de leerlingenprognoses zal dit in 2020 205 leerlingen zijn, en in 
2030 184. De andere school voor speciaal onderwijs is De Wingerd in Damwâld. 
 
Na 1 oktober2012 zijn CBS De Stille en OBS De Jan van Zuilen samen gaan werken, er is nu nog één school: OBS de Waldiik. 
 
Toekomst 2020 en 2030 
 
De kaarten 7 en 8 geven een overzicht van het aantal basisscholen naar grootte in klassen, in 2020 en 3030.  

                                                                 
1 Gym-sportzalen zijn kleinere sportgelegenheden met één of twee sportvelden. Sporthallen zijn groter (zie bijlage 1) 
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 Kaart 5 

 

Kaart 5 presenteert de basisscholen naar grootte 
(op 1 oktober 2012). Hieruit blijkt dat Noordoost 
Fryslân veel kleinere scholen heeft. Van de in totaal 
101 scholen vallen er in 2012 21  onder de 60 
leerlingen-norm, 30 onder de 80 leerlingen-norm 
en 46 onder de 100-leerlingen norm. 
 
De kleinere scholen komen vaker voor in gebieden 
die wat dunner bevolkt zijn en relatief weinig 
kernen hebben. Voorbeelden zijn de strook ten 
zuiden van de noordelijke grotere kernen in 
Dongeradeel en Oost-Ferwerderadiel, en het 
oostelijk deel van Kollumerland c.a. 
 
Er zijn twee scholen voor speciaal onderwijs in het 
gebied, in Dokkum en in Damwâld. 
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Kaart 6 

 
 

Op kaart 6 is te zien dat Noordoost Fryslân 
veel Protestants-Christelijke scholen heeft 
(65). Als in de toekomst scholen moeten 
worden opgeheven of samengevoegd, zal 
goed moeten worden opgelet of er 
voldoende scholen van een andere dan de 
PC denominatie blijven. 
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Kaart 7 

 

De kaart 7 geeft een overzicht van het aantal 
basisscholen naar grootte in klassen in 2020. 
Hiervoor zijn de prognoses van de 4-12 jarigen per 
gemeente uit de Prognoses Fryslân 2013 gebruikt. 
Voor de klasse-indeling zijn de afgesproken 
indicatoren 60, 80 en 100 leerlingen genomen. 
 
Hieruit blijkt dat het aantal scholen dat onder de 60 
leerlingen norm valt, in 2020 toeneemt tot 27. 
Uitgaande van de meer robuuste 80 leerlingen 
grens vallen er in 2020 41 scholen onder de norm.  
Bij een grens van minimaal 100 leerlingen zijn in 
2020 55  scholen te klein.  
 
Niet al deze scholen hoeven gesloten  te worden: 
het samenvoegen van twee scholen met een 
overlappend verzorgingsgebied zou al kunnen 
leiden tot het ontstaan van één robuuste school van 
80 of 100 leerlingen. 
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Kaart 8

 

De kaart 8 geeft een overzicht van het aantal 
basisscholen naar grootte in klassen in 2030. 
Hiervoor zijn de prognoses van de 4-12 jarigen per 
gemeente uit de Prognoses Fryslân 2013 gebruikt. 
Voor de klasse-indeling zijn de afgesproken 
indicatoren 60, 80 en 100 leerlingen genomen. 
 
Hieruit blijkt dat het aantal scholen dat onder de 
60 leerlingen norm valt, in 2030 uitkomt op 30. 
Uitgaande van de meer robuuste 80 leerlingen 
grens, vallen er 2030 42 scholen onder de norm. 
Bij een grens van minimaal 100 leerlingen zijn in 
2030 58  scholen te klein.  
 
Niet al deze scholen hoeven gesloten  te worden: 
het samenvoegen van twee scholen met een 
overlappend verzorgingsgebied zou al kunnen 
leiden tot het ontstaan van één robuuste school 
van 80 of 100 leerlingen. 
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Basisscholen en hun verzorgingsgebieden 

Uit tabel 7 blijkt dat de laagste gemiddelde reisafstand tussen het woonadres van de leerlingen en hun school varieert tussen de 363 en de 517 meter. De 
hoogste gemiddelde reisafstand varieert tussen de 3098 en 6792. De grootte van de school lijkt weinig invloed te hebben op de gemiddelde reisafstand. In de 
categorie scholen > 100 leerlingen zijn slechts twee scholen waarvan de gemiddelde reisafstand van hun leerlingen boven de 6 kilometer uit komt. Dit zijn de 
scholen voor speciaal onderwijs in Dokkum (De Twine) en Damwâld (De Wingerd). De meeste basisscholen hebben dus een lokaal verzorgingsgebied. 
 
Tabel 7: Gemiddelde afstand school – woonadres leerlingen van basisscholen in NOF, naar grootte in 2012 

 
grootte aantal scholen laagste gemiddelde 

afstand ( in meters) 
hoogste gemiddelde 
afstand (in meters) 

< 60 25 408 3298 
61-80 11 363 4667 
81-100 12 517 3098 
> 100 51 397 6762 

 
 
Om duidelijk te maken hoe de analyse rond afstanden tussen huis en school van de leerlingen uitgevoerd is, is kaart 9 toegevoegd. Op de spider kaarten 
(verbinding school naar woonplek van leerling) kan één lijn voor meerdere leerlingen staan: meerdere leerlingen kunnen op dezelfde postcode met 6 posities 
wonen. De openbare basisscholen onder de 60 leerlingen in 2012 zijn afgebeeld, samen met de gemiddelde afstand tussen school en woonadres (de cirkels op 
de kaart, op basis van postcode 6 posities. Dit zijn vier cijfers en twee letters van de postcode). Van een paar scholen zijn ook deze woonlocaties afgebeeld. De 
afstand tussen school en huis zijn aangegeven voor een aantal scholen door gekleurde lijnen. Duidelijk is dat het gemiddelde ook opgebouwd is door enkele 
uitschieters. In Bijlage 2 staan meer kaarten met de afstanden van de woonplek naar de school (spiders). 
 
Op de kaarten 10, 11 en 12 zijn de cirkels van de gemiddelde woonafstand, de 3 kilometer normafstand en de 6 kilometer normafstand van de school te zien 
voor alle scholen < 60 leerlingen. 
 
De afstanden zijn berekend rechtstreeks, onderzoek via de weg geeft maximaal 10 % hogere waarden. Dit precies uitrekenen is lastig, omdat een betrouwbare 
kaart inclusief de fietspaden niet beschikbaar is. 
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Kaart 9 

 

Kaart 9 is voorbeeld van een zogenaamde spider 
kaart waarop de afstanden tussen huis en school 
van de leerlingen  zichtbaar zijn gemaakt. Eén lijn 
kan voor meerdere leerlingen staan, omdat 
meerdere leerlingen op dezelfde postcode met 6 
posities kunnen wonen.  
 
Op deze kaart staan de openbare basisscholen met 
minder dan 60 leerlingen in 2012, samen met de 
gemiddelde afstand tussen school (cirkel op kaart) 
en woonadres. Duidelijk is dat het gemiddelde ook 
opgebouwd is door enkele uitschieters.  
 
In Bijlage 2 staan meer spider kaarten met de 
afstanden van de woonplek naar de basisscholen. 
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Kaart 10 

 

Op kaart 10 zijn de cirkels van de gemiddelde 
woonafstand van de school te zien voor alle scholen 
< 60 leerlingen.  
 
Duidelijk wordt zichtbaar dat de meerderheid van 
deze kleine scholen een zeer lokaal of lokaal 
verzorgingsgebied heeft.  Ook valt het op dat – met 
name in het oosten van Ferwerderadiel en west 
Dongeradeel - overlappende verzorgingsgebieden 
voorkomen. Hier zou een samenvoeging voor de 
hand liggen, helemaal wanneer de grotere scholen in 
dit gebied ook meegenomen zouden worden, 
hoewel verschillen in denominatie en schooltype 
(Jenaplan etc) mogelijk de verklaring kunnen zijn 
voor het voorkomen van relatief veel kleine scholen 
hier. 

De afstanden op deze kaart zijn hemelsbreed, het is 
mogelijk dat de feitelijke reisafstand over de weg 
licht afwijkt. 
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Kaart 11 

 

Kaart 11 toont alle basisschoollocaties in 2012, 
met om de basisscholen < 60 leerlingen cirkels 
van 3 kilometer. Hieruit valt af te leiden dat voor 
alle scholen < 60 leerlingen binnen een straal 
van 3 kilometer een alternatieve school te 
vinden is.  

De afstanden op deze kaart zijn hemelsbreed, 
het is mogelijk dat de feitelijke reisafstand over 
de weg licht afwijkt. 
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Kaart 12 

  

Op kaart 12 staan alle basisschoollocaties in 2012 
afgebeeld, met om de basisscholen < 60 
leerlingen cirkels van 6 kilometer. Zodra de 
afstand tussen het woonadres van de leerling en 
de dichtstbijzijnde basisschool meer dan 6 
klometer wordt, moeten gemeenten verplicht 
bijdragen aan het schoolvervoer. 

Uit deze kaart blijkt dat er binnen een afstand van 
6 kilometer veel alternatieve basisscholen te 
vinden zijn. 

De afstanden op deze kaart zijn hemelsbreed, het 
is mogelijk dat de feitelijke reisafstand over de 
weg licht afwijkt. 
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Scenario I: één school per dorp 

De volgende vier kaarten geven inzicht in het effect van het samenvoegen van scholen in dorpen waar meer dan één school is. In de dorpen waar één school is, 
is die behouden. Zo hebben we scholen met een lokale functie gehandhaafd en scholen met een overlappend verzorgingsgebied samengevoegd.  
 
Hierbij is geen rekening gehouden met denominatie, maar is als uitgangspunt genomen dat de verschillende schoolbesturen open staan voor vormen van 
samenwerking. Met betrekking tot scholen lijken ouders in plattelandsgebieden nabijheid belangrijker te vinden dan kwaliteit en bereikbaarheid (zie 
verzorgingsgebieden scholen). Om aan te geven wat de gevolgen zijn van het samenvoegen van scholen op dorps/kernniveau: in 2012 zou het een afname 
opleveren van 101 naar 60. Dit is inclusief de samenvoeging van scholen in grotere kernen, wat voor de robuustheid van die scholen op zich niet nodig is. 
 
Kaart 13 geeft inzicht in het aantal leerlingen per school. De kaarten 14, 15 en 16 hanteren de klassen van < 60, 60-79, 80-100 en ≥ 100, voor de jaren 2012, 
2020 en 2030. 
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Kaart 13 

 

Scenario I: één school per dorp 
 
Voor scenario I zijn alle scholen in dorpen met meer 
dan één school samengevoegd. In de dorpen waar één 
school is, is die behouden. Zo zijn scholen met een 
lokale functie gehandhaafd en scholen met een 
overlappend verzorgingsgebied samengevoegd.  
Hierbij is geen rekening gehouden met denominatie, 
maar is als uitgangspunt genomen dat de verschillende 
schoolbesturen open staan voor vormen van 
samenwerking. Met betrekking tot scholen lijken 
ouders in plattelandsgebieden nabijheid belangrijker 
te vinden dan kwaliteit en bereikbaarheid (zie 
verzorgingsgebieden scholen). Dit zou op 1 oktober 
2012 het een afname opleveren van 101 naar 60. Dit is 
inclusief de samenvoeging van scholen in grotere 
kernen, wat voor de robuustheid van die scholen op 
zich niet nodig is. 
 
Kaart 13 geeft inzicht in het aantal leerlingen per 
school na samenvoeging. 
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Kaart 14 

 

Scenario I: één school per dorp 
 
Kaart 14 toont de indeling van basisscholen naar 
grootte op 1 oktober 2012, in het scenario dat 
basisscholen in dorpen met meer dan één school zijn 
samengevoegd. De gehanteerde klassen zijn < 60, 60-
79, 80-99 en ≥ 100. 
 
Hieruit blijkt dat er na samenvoeging van de scholen 
in dorpen waar meer dan één school is, in 2012 nog 
(steeds) 13 scholen onder de norm van 60 leerlingen 
vallen.  
 
Om tot robuuste basisonderwijsvoorzieningen te 
komen, is het samenvoegen van scholen ‘alleen’ dus 
niet voldoende. 
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Kaart 15 

 

Scenario I: één school per dorp 
 
Kaart 15 toont de indeling van basisscholen naar 
grootte in 2020, in het scenario dat basisscholen in 
dorpen met meer dan één school zijn 
samengevoegd.  
De gehanteerde klassen zijn < 60, 61-80, 81-100 en 
> 100.  
 
Hieruit blijkt dat er na samenvoeging van de scholen 
in dorpen waar meer dan één school is, in 2020  14 
scholen onder de norm van 60 leerlingen vallen.  
 
Om tot robuuste basisonderwijsvoorzieningen te 
komen, is het samenvoegen van scholen ‘alleen’ dus 
niet voldoende. 
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Kaart 16 

 

Scenario I: één school per dorp 
 
Kaart 16 toont de indeling van basisscholen naar 
grootte in 2030, in het scenario dat basisscholen 
in dorpen met meer dan één school zijn 
samengevoegd. De gehanteerde klassen zijn < 60, 
60-79, 80-99 en ≥ 100.  
 
Hieruit blijkt dat er na samenvoeging van de 
scholen in dorpen waar meer dan één school is, in 
2030 17 scholen onder de norm van 60 leerlingen 
vallen.  
 
Om tot robuuste basisonderwijsvoorzieningen te 
komen, is het samenvoegen van scholen ‘alleen’ 
dus niet voldoende. 

 



DISCUSSIERAPPORT VOORZIENINGENSPREIDINGSMODEL NOORDOOST FRYSLAN  
 

40 
 

Scenario II: sluit alle scholen < 60 leerlingen 

De kaarten 17 en 18 laten de effecten zien van het sluiten van alle scholen die in 2012 minder dan 60 leerlingen hebben. De leerlingen van die scholen zijn 
ondergebracht bij de dichtstbijzijnde volgende school, ongeacht denominatie. Dit is gedaan op basis van de postcode (6 posities, vier cijfers en twee letters) 
van het woonadres van de leerling. Dit betekent dat leerlingen van één school op verschillende dichtstbijzijnde scholen terecht kunnen komen, afhankelijk van 
aan welke kant van het dorp ze wonen.  
 
De kaarten 19 en 20 presenteren eveneens de effecten van het sluiten van alle scholen die in 2012 minder dan 60 leerlingen hebben. Nu zijn de leerlingen van 
de sluitende scholen echter ondergebracht bij de dichtstbijzijnde volgende school van dezelfde denominatie. Kaart 19 geeft het overzicht voor openbaar 
onderwijs, kaart 20 voor Protestant-Christelijk onderwijs. 
 
Noot bij de kaarten 17 tot en met 20: voor de kaarten van het basisonderwijs is in een laat stadium van het onderzoek een update geweest m.b.t. het aantal 
scholen. De kaarten 17 tot en met 20 zijn van vóór deze update. Het is niet mogelijk om deze kaarten aan te passen omdat geen update is gemaakt van de 
woonlocatie van de leerlingen. 
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Kaart 17 

 

Scenario II: sluit alle scholen < 60 leerlingen 
 
Op kaart 17 is het effect te zien van het sluiten van alle 
scholen die in 2012 minder dan 60 leerlingen hebben. De 
leerlingen van die scholen zijn ondergebracht bij de 
dichtstbijzijnde volgende school, ongeacht denominatie. 
Dit is gedaan op basis van de postcode (6 posities) van 
het woonadres van de leerling. Leerlingen van één school 
kunnen op verschillende dichtstbijzijnde scholen terecht 
komen, afhankelijk van aan welke kant van het dorp ze 
wonen.  
 
De rode stippen op kaart 17 geven de kernen aan waar de 
scholen worden gesloten. Aan de staafdiagrammen is te 
zien welke scholen ‘profiteren’.  
 
Noot: Deze kaart is indicatief, omdat niet van alle 
leerlingen door de update in aantallen de woonlocatie 
bekend is 
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Kaart 18 

  

Scenario II: sluit alle scholen < 60 leerlingen 
 
Op kaart 18 is het effect te zien van het sluiten van 
alle scholen die in 2012 minder dan 60 leerlingen 
hebben. De leerlingen van die scholen zijn 
ondergebracht bij de dichtstbijzijnde volgende 
school, ongeacht denominatie. Dit is gedaan op 
basis van de postcode (6 posities) van het 
woonadres van de leerling. Leerlingen van één 
school kunnen op verschillende dichtstbijzijnde 
scholen terecht komen, afhankelijk van aan welke 
kant van het dorp ze wonen.  
 
De rode driehoekjes geven de kernen aan waar de 
scholen worden gesloten. Uit kaart 18 blijkt dat 
het merendeel van de scholen na deze 
herverdeling van leerlingen in 2012 op meer dan 
100 leerlingen uitkomen. 
 
Noot: Deze kaart is indicatief, omdat niet van alle 
leerlingen door de update in aantallen de 
woonlocatie bekend is 
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Kaart 19 
 

Scenario II: sluit alle scholen < 60 leerlingen 
 
Op kaart 19 is het effect te zien van het sluiten van 
alle scholen die in 2012 minder dan 60 leerlingen 
hebben. De leerlingen van die scholen zijn 
ondergebracht bij de dichtstbijzijnde volgende school 
van dezelfde denominatie. Dit is gedaan op basis van 
de postcode (6 posities) van het woonadres van de 
leerling.  
 
Kaart 19 geeft het overzicht voor openbaar 
onderwijs. 
 
Noot: Deze kaart is indicatief, omdat niet van alle 
leerlingen door de update in aantallen de 
woonlocatie bekend is 
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Kaart 20 

  

Scenario II: sluit alle scholen < 60 leerlingen 
 
Op kaart 20 is het effect te zien van het sluiten van 
alle scholen die in 2012 minder dan 60 leerlingen 
hebben. De leerlingen van die scholen zijn 
ondergebracht bij de dichtstbijzijnde volgende school 
van dezelfde denominatie. Dit is gedaan op basis van 
de postcode (6 posities) van het woonadres van de 
leerling.  
 
Kaart 20 geeft het overzicht voor Protestant-
Christelijk onderwijs. 
 
Noot: Deze kaart is indicatief, omdat niet van alle 
leerlingen door de update in aantallen de 
woonlocatie bekend is 
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4.2 Voortgezet onderwijs 
 
Indicatoren 
Veel voorgezet onderwijs scholen hebben deelvestigingen. Dat maakt het lastig om daaraan een norm te koppelen, omdat deze door de scholengemeenschap 
zelf kan worden bepaald. Daarom zullen de stichting- en opheffingsnormen van de deelvestigingen afwijken van de normen die bepaald zijn door de 
rijksoverheid (zie bijlage 1). In overleg met de projectgroep is afgesproken om in de kaartbeelden rekening te houden met een kilometergrens van 15 km. Dit 
wordt door de projectgroep gezien als maximale fietsafstand tot een VO school en ook Partoer hanteert deze afstand in haar Houtskoolschets RPO Noordoost 
Fryslân (2013). 
 
Voor de toekomstscenario’s in deze paragraaf over voortgezet onderwijs zijn de prognoses van de 12 tot 19 jarigen voor de gehele regio gebruikt, omdat VO 
scholen een regionale functie hebben. 
 
Bij discussies over sluiting of samenvoeging is het van belang om de ouderdom van het schoolgebouw en van de bijhorende sporthal mee te nemen. 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de nieuwbouw en renovatie van VO schoolgebouwen maar de scholen moeten zelf het onderhoud regelen. Naast de 
leeftijd van het schoolgebouw kan bij toekomstdiscussies ook rekening worden gehouden met verwachte ontwikkelingen in de participatiegraad van het VO 
onderwijs (zie Partoer 2013, Houtskoolschets RPO Noordoost Fryslân). De participatiegraad is de mate waarin leerlingen participeren in verschillende typen 
voortgezet onderwijs. Partoer werkt drie scenario’s uit: één waar de participatiegraad in alle vier onderwijssoorten gelijk zal blijven als in 2011 in Noordoost 
Fryslân, één waarin de trend die zich al in Noordoost voordoet, zal voortduren (toename VMBO TL en HAVO) en één waarin de participatie in Noordoost zich 
zal aanpassen aan de provinciale trend. 
 
Situatie anno 2012 
Kaart 21 geeft een ruimtelijke weergave van de VO scholen in Noordoost Fryslân, naar onderwijssoort. De onderwijssoorten die hierbij zijn onderscheiden zijn 
Voorbereidend Beroepsonderwijs (VBO), Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO), Praktijkonderwijs (PRO) , Hoger Algemeen Voortgezet 
Onderwijs (HAVO) en Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO). Op sommige schoollokaties worden meerdere onderwijssoorten aangeboden. 
 
Een aantal leerlingen uit het gebied gaat in Leeuwarden naar school, vandaar dat ook de scholen in Leeuwarden op deze kaart staan. De nieuwste 
ontwikkelingen staan niet op de kaart: in Hurdegaryp is op 1 september 2013 het Tjalling Koopmans College van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) 
gestart met 80 leerlingen. 
 
Op kaart 22 is te zien dat de scholen in Noordoost Fryslân variëren in grootte, van ruim 100 leerlingen tot maximaal 1406 in 2012. De scholen in Leeuwarden 
lijken klein, omdat alleen de leerlingen die uit Noordoost Fryslân afkomstig zijn, staan afgebeeld. 
 
Toekomst 2020 en 2030 
De kaarten 23 en 24 presenteren de demografische doorkijk voor het voortgezet onderwijs, op basis van de bevolkingsprognoses voor 12-19 jarigen voor de 
gehele regio. 
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Kaart 21 

 

Kaart 21 geeft een ruimtelijke weergave van de 15 
voortgezet onderwijsscholen in Noordoost Fryslân, naar 
onderwijssoort. Deonderwijssoorten die hierbij 
onderscheiden zijn Voorbereidend Beroepsonderwijs 
(VBO), Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 
(VMBO),Praktijkonderwijs (PRO), Hoger Algemeen 
Voortgezet Onderwijs (HAVO) en Voorbereidend 
Wetenschappelijk Onderwijs (VWO). Op sommige 
schoollocaties worden meerdere onderwijssoorten 
aangeboden. 
Een aantal leerlingen uit het gebied gaat in Leeuwarden 
naar school, vandaar dat ook de scholen in Leeuwarden 
op deze kaart staan.  
De nieuwste ontwikkelingen staan niet op de kaart: in 
Hurdegaryp is op 1 september 2013 het Tjalling 
Koopmans College van de Stichting voor Persoonlijk 
Onderwijs (SvPO) gestart met 80 leerlingen. 
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Kaart 22 
 

 

Op kaart 22 is te zien dat de scholen in 
Noordoost Fryslân variëren in grootte, van 
ruim 100 leerlingen tot maximaal 1406 in 
2012. 
 
De scholen in Leeuwarden lijken klein, 
omdat alleen de leerlingen die uit 
Noordoost Fryslân afkomstig zijn, staan 
afgebeeld. 
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Kaart 23 

 

Kaart 23 presenteert de demografische 
doorkijk naar 2020 voor het voortgezet 
onderwijs, op basis van de 
bevolkingsprognoses voor 12-19 jarigen 
voor de gehele regio. 
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Kaart 24 

 

Kaart 23 presenteert de demografische 
doorkijk naar 2030 voor het voortgezet 
onderwijs, op basis van de 
bevolkingsprognoses voor 12-19 jarigen 
voor de gehele regio. 
 
Hierop is te zien dat de afname van het 
aantal 12-19 jarigen tussen 2020 en 2030 
groter is dan tussen 2012 en 2020. 
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VO scholen en hun verzorgingsgebieden 
 
Kaart 25 geeft een overzicht van de gemiddelde afstand (hemelsbreed) tussen VO school en de woonplek van de leerlingen. Hieruit blijkt duidelijk dat veel 
leerlingen uit Tytjerksteradiel, Ferwerderadiel en een deel van Dantumadiel in Leeuwarden op school zitten. Ook overlappen de verzorgingsgebieden van de 
scholen in Kollum en Buitenpost, en van Damwâld en Dokkum elkaar behoorlijk. Drie van de vier VO scholen in Kollum en Buitenpost bieden VMBO BB/KB aan, 
vier van de vier VMBO TL, twee van de vier HAVO en twee van de vier VWO. In Damwâld wordt VMBO TL aangeboden, wat ook op beide scholen in Dokkum te 
volgen is. 
 
De kaarten 26 tot en met 30 geven de verzorgingsgebieden per type VO school in spiders weer. Een aantal leerlingen uit Noordoost Fryslân gaat buiten de 
regio naar school. De meest opvallende ‘uitschieters’ zijn de 14 leerlingen die naar de reformatorische scholengemeenschap het Pieterzandt in Kampen gaan 
(zie bijlage 2). De ondersteunende projectgroep heeft aangegeven dat er ook leerlingen naar Drachten gaan, waarschijnlijk zijn deze leerlingen in het 
aangeleverde data ten onrechte in Kampen geplaatst. 
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Kaart 25 

  

Kaart 25 geeft een overzicht van de 
gemiddelde afstand tussen de VO school en 
de woonplek van de leerlingen.  

Hieruit blijkt dat veel leerlingen uit 
Tytjerksteradiel, Ferwerderadiel en een deel 
van Dantumadiel in Leeuwarden op school 
zitten. Ook overlappen de 
verzorgingsgebieden van de scholen in Kollum 
en Buitenpost, en van Damwâld en Dokkum 
elkaar behoorlijk. 

De afstanden op deze kaart zijn hemelsbreed, 
het is mogelijk dat de feitelijke reisafstand 
over de weg licht afwijkt. 
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Kaart 26 

Kaart 26  laat de verzorgingsgebieden van de 
PRO scholen in spiders zien. Eén lijn kan voor 
meerdere leerlingen staan, omdat meerdere 
leerlingen op dezelfde postcode met 6 
posities kunnen wonen. Ook is in de 
aangeleverde data geen onderscheid gemaakt 
naar welk onderwijssoort de leerlingen gaan. 
 
De opvallende groene ‘uitschieters’ zijn 
leerlingen die reformatorisch onderwijs 
buiten de regio volgen. 
 
Noot: deze kaart kan samen met de VBO 
scholen (kaart 27) bekeken worden, maar is 
apart gedaan vanwege overzicht. 
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Kaart 27 

 

Kaart 27  laat de verzorgingsgebieden van de 
VBO scholen in spiders zien. Eén lijn kan voor 
meerdere leerlingen staan, omdat meerdere 
leerlingen op dezelfde postcode met 6 
posities kunnen wonen. Ook is in de 
aangeleverde data geen onderscheid gemaakt 
naar welk onderwijssoort de leerlingen gaan.  
 
De opvallende groene ‘uitschieters’ zijn 
leerlingen die reformatorisch onderwijs 
buiten de regio volgen. 
 
Noot: deze kaart kan samen met de PRO 
scholen (kaart 26) bekeken worden, maar is 
apart gedaan vanwege overzicht. 
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Kaart 28 

  

Kaart 28  laat de verzorgingsgebieden van de 
VMBO scholen in spiders zien. Eén lijn kan 
voor meerdere leerlingen staan, omdat 
meerdere leerlingen op dezelfde postcode 
met 6 posities kunnen wonen. Ook is in de 
aangeleverde data geen onderscheid gemaakt 
naar welk onderwijssoort de leerlingen gaan 
 
De opvallende groene ‘uitschieters’ zijn 
leerlingen die reformatorisch onderwijs 
buiten de regio volgen. 
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Kaart 29 

 

Kaart 29  laat de verzorgingsgebieden van de 
HAVO scholen in spiders zien. Eén lijn kan 
voor meerdere leerlingen staan, omdat 
meerdere leerlingen op dezelfde postcode 
met 6 posities kunnen wonen. Ook is in de 
aangeleverde data geen onderscheid gemaakt 
naar welk onderwijssoort de leerlingen gaan 
  
De opvallende groene ‘uitschieters’ zijn 
leerlingen die reformatorisch onderwijs 
buiten de regio volgen. 
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Kaart 30 

Kaart 30  laat de verzorgingsgebieden van de 
VWO scholen in spiders zien. Eén lijn kan voor 
meerdere leerlingen staan, omdat meerdere 
leerlingen op dezelfde postcode met 6 
posities kunnen wonen. Ook is in de 
aangeleverde data geen onderscheid gemaakt 
naar welk onderwijssoort de leerlingen gaan. 
 
De opvallende groene ‘uitschieters’ zijn 
leerlingen die reformatorisch onderwijs 
buiten de regio volgen. 
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Kaart 31 
 

 
 
  

Scenario:  15 km grens 
 
Op kaart 31 is rondom alle VO-schoollocaties 
een straal van 15 kilometer getrokken. Er zijn 
in de regio geen leerlingen die niet binnen 
een straal van 15 kilometer van een VO school 
wonen.  
 
De afstanden op deze kaart zijn hemelsbreed, 
het is mogelijk dat de feitelijke reisafstand 
over de weg licht afwijkt. 
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4.3 Overdekte sportvoorzieningen 
 
Bij de sportvoorzieningen zijn voorzieningen met een duidelijke regiofunctie niet meegenomen in de analyse. Het gaat om de skeelerbanen in De Westereen en 
Surhuisterveen, de BMX-baan in Noardburgum, de fierljepaccommodaties in Buitenpost, De Westereen en Burgum en het loopcircuit in Buitenpost 
(startdocument ‘Naar een voorzieningenspreidingsplan’, 2012). Aangenomen wordt dat hiervoor ook in de toekomst voldoende draagvlak zal zijn. 
 
Indicatoren 
In een dorp kunnen verscheidene sportvoorzieningen aanwezig zijn. Vaak is er een gym-sportzaal of sporthal aanwezig. Het verschil tussen gym-sportzalen en 
sporthallen is voornamelijk het aantal vierkante meters vloeroppervlakte (zie bijlage 1). Alleen de afmeting van de gymzaal staat officieel vast (252 m2), die van 
de sportzaal en sporthal kan variëren. Wat als vuistregel kan worden gezien is dat een sporthal uit ongeveer drie delen bestaat met elk een oppervlakte van 
een (ruime) gymzaal. Sporthallen zijn hierdoor vooral geschikt voor wedstrijdsporten. Sportzalen zijn gemiddeld twee keer de afmeting van een gymzaal. Sport- 
en gymzalen zijn vooral geschikt voor trainingen en het bewegingsonderwijs (startdocument 2012). In de wettelijke regeling van het bewegingsonderwijs is een 
afstandsnormering vastgelegd. Als een school recht heeft op minimaal 5 tot 15 klokuren bewegingsonderwijs, dient er binnen een afstand van 7,5 km 
hemelsbreed een gymzaal voor handen te zijn. Voor 15-20 klokuren is deze afstand maximaal 3,5 km en voor meer dan 20 klokuren 1 km.  
Na discussie in de projectgroep zijn naast bovengenoemde indicatoren voor de afstand, ook indicatoren voor het minimum aantal inwoners per overdekte 
sportvoorziening afgesproken. Voor gym- en sportzalen gaat het om 3.000 inwoners en voor de veel grotere sporthallen 10.000 inwoners.  Eigenlijk zou 
gebruikersintensiteit een nog betere indicator zijn, maar hierover zijn voor geheel Noordoost Fryslân geen vergelijkbare gegevens beschikbaar. Het 
startdocument ‘Naar een voorzieningenspreidingsplan’ (2012) geef wel wat informatie over de bezettingspercentages. 
 
Behalve normgetallen voor afstand en aantal gebruikers of inwoners, tellen vooral voor sporthallen nog andere aspecten mee. Sommige gemeenten hebben in 
verband met de aanwezigheid van een VO school een sporthal gebouwd en andere gemeenten voor specifieke sportactiviteiten. 
 
Bij eventuele discussies over het laten verdwijnen van gym-sportzalen of sporthallen zou aanvullend nog moeten worden gekeken naar bezettingspercentages, 
leeftijd van het gebouw en de aanwezigheid van andere sportvoorzieningen in het dorp. Daarnaast is het van belang de relatie te leggen met basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs. Met name bij sporthallen ten behoeve van voortgezet onderwijs zijn er logische kansen voor bovengemeentelijk maatwerk. 
 
Situatie anno 2012 
 
In 2012 zijn er 32 gym-sportzalen en 17 sporthallen in Noordoost Fryslân (zie kaart 32). Hierbij moet worden opgemerkt dat sommige gym-sportzalen voor het 
bewegingsonderwijs in dorpshuizen zijn ondergebracht. In Holwerd wordt momenteel een gym-sportzaal opgeheven; de sporthal blijft. In Metslawier is de 
gymzaal recent opgeheven. 
 
Vanwege de relatie met het basisonderwijs is er een fijnmazig net van gym-sportzalen. 
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Kaart 32 

 

Kaart 32 geeft het overzicht van de gym-
sportzalen (38) en sporthallen (15) in 
Noordoost Fryslân.  
 
Sommige gym-sportzalen voor het 
bewegingsonderwijs zijn in dorpshuizen 
ondergebracht. In Holwerd wordt momenteel 
een gym-sportzaal opgeheven; de sporthal 
blijft.  
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Toekomst 2020 en 2030 
 
Volgens het in hoofdstuk 3 gepresenteerde ‘basismodel’ moeten er maximaal 3 sporthallen en 6 gym-sportzalen verdwijnen in 2030, uitgaande van een 
gelijkblijvend aantal voorzieningen per hoofd van de bevolking (4-65 jaar) en de Prognose Fryslân 2013, -7% bandbreedte. De huidige praktijk is 5834 inwoners 
per sporthal en 3100 inwoners per gym-sportzaal. Indien van de norm 10.000 inwoners per sporthal wordt uitgegaan, is er een duidelijk overschot aan 
sporthallen in Noordoost Fryslân. In dat geval zouden er in 2020 11,5 sporthallen moeten zijn en in 2030 11. 
 
Omdat de aan/afwezigheid van gym-sportzalen en sporthallen sterk samenhangt met de aan/afwezigheid van scholen, hangt de toekomst discussie over deze 
voorzieningen sterk samen met de discussie over het onderwijs. Vooral in het basisonderwijs zijn veel veranderingen te verwachten. Het ligt dan ook voor de 
hand om de discussie over de toekomst van de overdekte sportvoorzieningen tegelijk met die van het basisonderwijs te voeren. Het hangt sterk af van de 
voorkeuren van inwoners en politici af welke kant de discussie op gaat. Om deze discussie te ‘voeden’ met informatie, geven de volgende kaarten inzicht in de 
afstand van de basisscholen t.o.v. de dichtstbijzijnde gym-sportzaal in meters (kaart 33) en naar de afstandsnormering van het bewegingsonderwijs (1 km, 
kaart 34). Omdat de afstand tussen basisschol en gym-sportzaal voor geen enkele school meer dan 3,5 km is, zijn geen kaarten gemaakt met de 3,5  en 7,5 
kilometer norm van bewegingsonderwijs. 
 
Voor VO scholen geldt dat alle scholen in Noordoost Fryslân een sporthal binnen een afstand van 1 kilometer hebben. 
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Kaart 33 

Kaart 33 geeft inzicht in de afstand van de 
basisscholen t.o.v. de dichtstbijzijnde gym-
sportzaal in meters. 
 
Hieruit valt af te leiden dat voor sommige 
kleinere basisscholen de afstand wat groter is. 
 
De afstanden op deze kaart zijn hemelsbreed, 
het is mogelijk dat de feitelijke reisafstand 
over de weg licht afwijkt. 
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Kaart 34 

 

Kaart 34 toont de afstand van de basisscholen 
t.o.v. de dichtstbijzijnde gym-sportzaal naar 
de afstandsnormering van het 
bewegingsonderwijs (1 km). 
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4.4 Sportvoorzieningen (velden) 
 
Indicatoren 
Veel reguliere veldsportverenigingen voor voetbal, kaatsen of korfbal hebben en sterk lokale functie (zie bijlage 3 voor de individuele sporten).  Ze vormen vaak 
een bindend element in de lokale samenleving. Het is dan ook moeilijk om een duidelijke indicator of kengetal voor buitensport te vinden. In een rapport van 
Movisie wordt voor landelijke gebieden een norm van 1 sportterrein per dorp van minimaal 1.200 inwoners voorgesteld. E.e.a. hangt af van de aanwezigheid 
en vraag van sportverenigingen. Sportterreinen hebben echter naast een primaire sportfunctie ook een ontmoetingsfunctie en spelen een sterke rol in de 
sociale cohesie in het dorp. Dit is moeilijk te vangen in een norm. 
Wat betreft reistijd is bekend dat uit onderzoek van NOC NSF is gebleken dat de deelname aan sport sterk afneemt als de reisafstand naar die sportactiviteit 
langer is dan 10 minuten reistijd. Dat is ongeveer 3 km fietsen en 10 km autorijden. 
 
Eigenlijk zou het nog beter zijn om naar gebruikersaantallen van sportverenigingen te kijken. Dat hebben we gedaan voor voetbalverenigingen, omdat het 
mogelijk was om informatie over de ledenaantallen te verkrijgen via de KNVB-Noord. Op advies van Erik Baas (verenigingsadviseur KNVB-Noord) hebben we 
200 leden als indicator voor een vitale, robuuste voetbalvereniging gehanteerd. De redenatie hierachter is dat een vitale vereniging in elke leeftijdscategorie 
voldoende spelers moet hebben, zodat alle leden op hun eigen niveau kunnen spelen. Dit bereik je bij een aantal van ongeveer 180 spelende leden: 3 senioren 
teams, 1xA, 1xB, 1XC, 1xD elftallen en 2 x E en 2 x F zeven-tallen. Daarnaast zijn er dan nog 1 vrouwen elftal en 2 meisjes elftallen. Voor het 
organisatievermogen binnen de vereniging zijn nog wat kader leden ( niet spelend) nodig, en zo kom je op een aantal van 200. 
 
Situatie anno 2012 
In bijlage 3 staan de kaarten van alle verschillende buitensport verenigingen. Het gaat om fierljeppen, ijsbanen, tennisclubs, fietscross, jeudeboule, kaatsen, 
korfbal en skeelerbanen. 
 
Hier zoomen we nu in op de voetbalverenigingen, omdat er relatief veel voetbalvelden zijn en er ook relatief veel onder druk komen te staan in de (nabije) 
toekomst (zie hoofdstuk 3). Kaart 35 geeft het overzicht van de 48 voetbalverenigingen in de regio, onderverdeeld in twee klassen van 200 leden en meer, en 
minder dan 200 leden. Hierop is te zien dat ongeveer de helft (23 clubs) niet robuust is. 
 
Toekomst 2020 en 2030 
De kaarten 36 en 37 geven de situatie in 2020 en 2030, waarbij bevolkingsprognoses van de leeftijdsgroep 4-65 jaar is gebruikt. In 2030 hebben 29 
voetbalverenigingen minder dan 200 leden. Een aantal daarvan ligt in grotere plaatsen (Burgum, Dokkum, Damwâld, Surhuisterveen, Buitenpost). Hier zou 
samenvoeging voor de hand liggen. In Ferwerderadeel ligt een aantal kleinere verenigingen ‘op een rij’, inclusief Holwerd. Hier zijn strategische keuzes nodig, al 
dan niet in combinatie met andere sportvoorzieningen. In Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn relatief veel kleinere verenigingen. 
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Kaart 35 

 

Kaart 35 geeft het overzicht van de 48 
voetbalverenigingen in de regio, 
onderverdeeld in twee klassen van 200 leden 
en meer, en minder dan 200 leden. Op advies 
van KNVB-Noord is 200 leden als norm voor 
een vitale, robuuste voetbalvereniging 
gehanteerd. 
 
Op kaart 35 is te zien dat ongeveer de helft 
(23 clubs) in 2012 niet robuust is. 
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 Kaart 36 

  

Kaart 36 geeft het overzicht van de 48 
voetbalverenigingen in 2020, waarbij 
bevolkingsprognoses van de leeftijdsgroep 4-
65 jaar is gebruikt. In 2020 vallen 28 
verenigingen onder de norm van 200 leden: 
de norm voor een vitale, robuuste 
voetbalvereniging. 
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Kaart 37 

Kaart 37 geeft het overzicht van de 48 
voetbalverenigingen in 2030, waarbij 
bevolkingsprognoses van de leeftijdsgroep 4-65 
jaar is gebruikt.  
 
In 2030 vallen 29 verenigingen onder de norm van 
200 leden: de norm voor een vitale, robuuste 
voetbalvereniging. Een aantal daarvan ligt in 
grotere plaatsen (Burgum, Dokkum, Damwâld, 
Surhuisterveen, Buitenpost). Hier zou 
samenvoeging voor de hand liggen. In 
Ferwerderadeel ligt een aantal kleinere 
verenigingen ‘op een rij’, inclusief Holwerd. Hier 
zijn strategische keuzes nodig, al dan niet in 
combinatie met andere sportvoorzieningen. In 
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn relatief veel 
kleinere verenigingen. 
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Kaart 38 
 

 

Voetbalverenigingen en hun 
verzorgingsgebieden 
 
Kaart 38 laat zien dat de verzorgingsgebieden 
van voetbalverenigingen behoorlijk lokaal 
zijn. Uitzondering zijn de zaalverenigingen (zie 
kaart 39). In Tytsjerksteradiel en 
Achtkarspelen bieden overlappende 
verzorgingsgebieden kansen voor slimme 
samenvoegingen van verenigingen. 
 
De afstanden op deze kaart zijn hemelsbreed, 
het is mogelijk dat de feitelijke reisafstand 
over de weg licht afwijkt. 
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Kaart 39 
 

 

Voetbalverenigingen en hun 
verzorgingsgebieden 
 
Kaart 39 presenteert de 
zaalvoetbalverenigingen en hun 
verzorgingsgebied.  
 
De afstanden op deze kaart zijn hemelsbreed, 
het is mogelijk dat de feitelijke reisafstand 
over de weg licht afwijkt. 
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Kaart 40 

  

Scenario: sluit alle voetbalverenigingen met 
minder dan 200 leden 
 
Kaart 40 geeft een beeld van de situatie als 
alle voetbalverenigingen met minder dan 200 
leden gesloten worden.  
 
In ‘het rijtje’ in Ferwerderadiel valt zo wel een 
groot gat. Hier zou het mogelijk moeten zijn 
om van 2 of 3 kleinere verenigingen één 
grotere te maken, mogelijk in samenwerking 
met Holwerd. 
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4.5 Dorpshuizen 
 
Indicatoren 
Het is lastig om te bepalen wat het verschil is tussen een dorpshuis en een Multi-Functioneel Centrum (MFC) in termen van inwonersaantallen. Het idee dat 
heerst, is dat 2000 inwoners ongeveer de bovengrens is voor een dorpshuis en daarmee dus de ondergrens voor een MFC. Op basis van dit criterium blijft het 
verschil tussen dorpshuis en MFC echter een geleidende schaal. Binnen de projectgroep is afgesproken dat we een dorpshuis MFC noemen wanneer er drie of 
meer functies zijn. De leden van de projectgroep hebben de gegevens m.b.t. de functies in de dorpshuizen binnen hun gemeente aangeleverd. Hierbij is 
uitgebreid onderling overleg geweest, en ook met de achterban, over de definiëring van MFC en dorpshuis. 
 
Verder bleek dat het belang van deze voorziening vooral in de ontmoetingsfunctie zit. Als de ontmoetingsfunctie al wordt vervuld door een andere voorziening, 
dan hoeft er niet per se een dorpshuis of MFC in het dorp aanwezig te zijn. Een voorbeeld is Ferwert waarbij een zaal van het verzorgingshuis de 
ontmoetingsfunctie vervult. Daarom is de algemene mening dat een dorpshuis pas belangrijk is voor de ontmoetingsfunctie als er geen school, kerk of café in 
het dorp aanwezig is. Doel is dus om dorpshuisfunctie te handhaven in dorpen, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs in een dorpshuis. 
Uit Dorpsspiegel Kollumerland c.a. (2013: p.22) blijkt dat juist bewoners van kleinere dorpen (Oosthoek en Westhoek) de aanwezigheid van een dorpshuis of 
MFC in het dorp belangrijk vindt. Tijdens de Raden en Staten bijeenkomst d.d. 17 juni 2013 werd door meerdere raadsleden gesteld dat ‘een ontmoetingsplek’ 
in een dorp belangrijk is. Dit hoeft niet zozeer een dorpshuis te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een sportkantine of dorpscafé zijn.  
 
Situatie anno 2012 
 
In 2012 telt NOF 54 dorpshuizen, waarvan 18 MFC’s (zie kaart 41). Het dorpshuis in Kootstertille wordt momenteel gesloopt. Er zal een MFC komen. Ook is 
intussen de brede school in Gerkesklooster opgeleverd. Hierin komen een jeugdhonk, basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang. In Kootstertille is 
eveneens een MFC gerealiseerd. 
 
Voor dorpshuizen is het niet zo zinvol om een analyse van de toekomst te maken, omdat het vanuit het argument van de bevolkingskrimp niet nodig om het 
aantal dorpshuizen te verminderen (zie hoofdstuk 3). Het kan zijn dat dit op het schaalniveau van de afzonderlijke kernen anders ligt, maar daarvan hebben we 
geen geschikte bevolkingsdata. 
 
Vanwege het hierboven geschetste belang van de ontmoetingsfunctie voor de leefbaarheid van een dorp, hebben we een combinatiekaart gemaakt van 
dorpshuizen met sportvelden (voetbal, korfbal, tennis) en sporthallen i.v.m. hun kantines. Op deze kaart 42 is te zien dat in veel dorpen zowel een dorpshuis of 
MFC als een sportkantine is. Hier zou het dus – in theorie - mogelijk zijn om de dorpshuisfunctie te laten vervallen en onder te brengen in de kantine. 
 
Combinaties met private ondernemingen zoals dorpscafés of restaurants zouden ook heel goed mogelijk zijn. Deze hebben we in dit onderzoek buiten 
beschouwing gelaten. Het zou in sommige gevallen zinvol kunnen zijn om uit te zoeken of het via vergunningen of subsidies mogelijk is om ook dorpscafés te 
stimuleren om dorpshuisfuncties op te nemen. Ook zouden vrijkomende historische gebouwen, zoals kerken of ijsbaangebouwen, een rol kunnen spelen in de 
ontmoetingsfunctie. 
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Kaart 41 
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Kaart 42 

 

Voor dorpshuizen is het niet zo zinvol om een 
analyse van de toekomst te maken, omdat de 
belangrijkste gebruikersgroep van de dorpshuizen in 
de toekomst niet zal afnemen. Mogelijk moeten er 
echter wel dorpshuizen verdwijnen vanwege 
bezuinigingen. 
 
Vanwege het belang van de ontmoetingsfunctie voor 
de leefbaarheid van een dorp, hebben we een 
combinatiekaart gemaakt van dorpshuizen met 
sportvelden (voetbal, korfbal, tennis) en sporthallen 
i.v.m. hun kantines. 
 
Op kaart 42 is te zien dat in veel dorpen zowel een 
dorpshuis of MFC als een sportkantine is. Hier zou 
het dus – in theorie - mogelijk zijn om de 
dorpshuisfunctie te laten vervallen en onder te 
brengen in de kantine. 
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4.5 Zwembaden 
 
Indicatoren 
Voor zwembaden is in de projectgroep gesproken over normen van 50.000 inwoners per openlucht zwembad en 150.000 inwoners per overdekt zwembad (zie 
bijlage 1 ). Vooral de norm voor overdekte zwembaden is lastig hard te maken in gebieden met bevolkingskrimp. Het zwemcentrum Kollumerland heeft op 
jaarbasis 135.000 bezoekers, en zegt dat zwemles het belangrijkste is.   
Uit de startnotitie (Noordoost, 2011) blijkt dat een aantal zwembaden in het gebied in haar bestaan bedreigd wordt door gebrek aan financiën of teruglopende 
bezoekersaantallen. 
 
De projectgroep hecht er echter vooral aan dat naar het afstandscriterium voor zwemles van de Koninklijke Nederlandse Zwembond wordt gekeken 
(startnotitie Noordoost, 2011). Het gaat hier om een afstand van 10-15 km van een woning tot een plek waar zwemles gekregen kan worden. Dit wordt 
gehanteerd omdat zwemles wordt gezien als een belangrijke voorziening in het kader van veilig wonen en leven.  
 
Situatie anno 2012 
Kaart 43 geeft het overzicht van het aantal zwembaden, naar type en naar de eigendoms- en beheersituatie. Op twee na alle zwembaden zijn in privaat 
beheer. 
 
Toekomst 2020 en 2030 
Uit het basismodel in hoofdstuk 3 blijkt dat er in de toekomst eigenlijk geen zwembaden hoeven te verdwijnen, ondanks de verwachte afname van de 
bevolking. Dit komt omdat zwembaden een sterke regionale functie hebben en een relatief groot draagvlak. Wanneer echter wordt ingezoomd op de 
doelgroep, de 4-12 jarigen die hun zwemdiploma moeten halen, wordt het beeld anders. Dan zouden in elk geval twee zwembaden moeten verdwijnen. Er van 
uitgaand dat de meeste kinderen zwemles krijgen in overdekte zwembaden, ligt het mogelijk meer voor de hand om twee openlucht baden op te heffen. De 
kaarten 44 en 45 laten zien dat de zwembaddichtheid van overdekte zwembaden eigenlijk ook te groot is, gelet op de afstandsnorm van 10 en 15 kilometer. 
 
De uitkomst van de discussie over het eventueel laten verdwijnen van zwembaden hangt sterk samen met de eigendoms- en beheersituatie van de 
zwembaden.  
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Kaart 43 

 
Kaart 43 geeft het overzicht van het aantal 
zwembaden, naar type en naar de 
eigendoms- en beheersituatie. 
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Kaart 44 

 
  

Kaart 44 toont de overdekte zwembaden 
met een cirkel van 10 kilometer 
hemelsbreed eromheen. Dit is gebaseerd 
op het afstandscriterium van 10-15 
kilometer voor zwemles van de Koninklijke 
Nederlandse Zwembond. 
 
Hieruit blijkt dat de zwembaddichtheid  in 
Noordoost Fryslân eigenlijk te groot is. 
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Kaart 45 

 

Kaart 45 toont de overdekte zwembaden met 
een cirkel van 15 kilometer hemelsbreed 
eromheen. Dit is gebaseerd op het 
afstandscriterium van 10-15 kilometer voor 
zwemles van de Koninklijke Nederlandse 
Zwembond. 
 
Hieruit blijkt dat de zwembaddichtheid  in 
Noordoost Fryslân eigenlijk te groot is. 
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4.6 Ten slotte 
In het voorgaande hebben we geprobeerd een aantal verschillende denkrichtingen te geven over hoe om te gaan met de voorzieningen basisonderwijs, VO 
scholen, dorpshuizen, overdekte en buitensport voorzieningen en zwembaden, in de context van bevolkingkrimp.  
 
Gezien de verwachte sterke daling van het aantal basisschoolleerlingen op zeer korte termijn is de urgentie bij het basisonderwijs erg hoog. We hebben nu een 
toekomstscenario uitgewerkt waarbij we 60 leerlingen als norm hebben gebruikt. Om echt robuuste basisscholen te creëren is het misschien verstandiger om 
in de richting van 80 leerlingen per school te denken. Bij het maken van de uiteindelijke keuzes spelen allerlei afwegingen mee: is de afstand tot de school 
bepalend, of de denominatie? Is kwaliteit belangrijk, of schoolgrootte, of kan een school alleen kwaliteit bieden als hij van een bepaalde grootte is? Ook met 
betrekking tot de relatie met andere voorzieningen zijn verschillende denkrichtingen mogelijk. Welke combinaties van voorzieningen zijn ideaal? En maakt het 
bij eventuele schoolsluiting uit of de school de laatste voorziening in het dorp is, of dat er nog andere voorzieningen overblijven?  
 
Voor VO scholen is het moeilijker om relevante scenario’s uit te werken dan voor basisscholen. Dit komt doordat VO scholen een meer regionale functie 
hebben en doordat hun verzorgingsgebieden groter zijn. Ook zijn ze meer divers qua type onderwijs. Uit de presentatie van de verschillende kaarten blijkt dat 
er voor deze discussie over de grenzen van de regio moet worden gekeken (bijvoorbeeld richting Leeuwarden).  
 
Eén van de knelpunten in de gemeentegrens overschrijdende discussie over VO scholen is dat de gemeente waar de school staat verantwoordelijk is voor de 
financiering van eventuele nieuwbouw, terwijl de scholen vaak een gemeentegrens overschrijdend voedingsgebied hebben. De gemeenten zelf hebben geen 
invloed op keuzes rondom schoolsluiting, daarover gaan de schoolbesturen. Een concreet voorbeeld in Noordoost Fryslân is in Kollumerland c.a. Hier  zijn twee 
nevenvestigingen van scholen waarvan de hoofdvestiging buiten de gemeente staat (Piter Jelles en Lauwerscollege). Kollumerland c.a. staat momenteel voor 
de keuze voor nieuwbouw. Dat is een forse investering.  Het is voor de gemeente Kollumerland c.a. extra risicovol om in tijden van krimp een grote investering 
te doen omdat het schoolbestuur (van de hoofdvestiging buiten de gemeente) op termijn kan besluiten de school te sluiten. Dan heeft de gemeente 
geïnvesteerd in de onderwijshuisvesting die vervolgens leeg staat. Hiervoor zouden gemeenten onderling een oplossing moeten zoeken, mogelijk met hulp van 
het Rijk of de provincie. Vergelijkbare situaties doen zich voor bij sportvoorzieningen met een verzorgingsgebied dat de gemeentegrens overschrijdt (zoals 
zwembaden en sporthallen). 
 
De discussie over sporthallen en gym-sportzalen hangt sterk af van de keuzes die er rondom het basisonderwijs en voortgezet onderwijs worden gemaakt. 
Daarbij zal extra moeten worden gekeken naar de bezettingsgraad van de zalen en hallen, omdat niet alleen scholen, maar ook anderen er gebruik van maken. 
 
Om robuuste voetbalverenigingen te krijgen, zal een flink aantal verenigingen moeten gaan samenwerken. De keuze voor opheffing kan samenhangen met de 
aan- of afwezigheid van andere sportverenigingen. Hoe deze keuze uitvalt hangt af van het gestelde doel: heeft het de voorkeur om in elk dorp in elk geval één 
sportclub te behouden (voetbal, tennis, korfbal), of is het beter om te concentreren? Een andere strategie zou overigens kunnen zijn om het ledenaantal op te 
schroeven door meer senioren aan het voetballen te krijgen. De KNVB Noord heeft hiervoor een speciaal veteranen programma ontwikkeld. Voor 
sportverenigingen in zijn algemeen liggen er nog veel kansen voor samenwerking, met name op het gebied van gedeelde accommodaties. 
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Voor bezuinigingen met betrekking tot dorpshuizen zien we vooral kansen door combinaties te maken met sportkantines en andere mogelijke 
ontmoetingspunten. Hierbij moet wel worden opgelet dat in sommige dorpshuizen meerdere functies zijn, zoals peuterspeelzalen, kinderopvang of gym-
sportzalen. 
 
De zwembaddichtheid in Noordoost Fryslân is eigenlijk te hoog, gelet op de afstandnormen van 10 en 15 kilometer. Er zouden in elk geval twee zwembaden 
moeten verdwijnen. Het ligt voor de hand om twee openlucht baden op  te heffen. Welke dit worden hangt sterk samen met de eigendoms- en beheersituatie 
van de zwembaden.  
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5. Achtergrondvariabelen en kernenhiërarchie Noordoost Fryslân 
 
 
In navolging van Partoer en STAMM (2010) en het door de RUG/FRW uitgevoerde project in de Eemsdelta in Groningen 2012 hebben we geprobeerd de 
hiërarchie in de kernen in Noordoost Fryslân in kaart te brengen. Doel is inzicht te krijgen in welke dorpen een verzorgingsfunctie hebben voor omliggende 
dorpen, en welke dorpen een minder grote rol spelen in het voorzieningen netwerk. Om tot een ‘genuanceerde’ kernenhiërarchie te komen hebben we dit in 
vier stappen gedaan. 
 
De eerste stap is het ‘optellen’ van de ‘achtergrond’ voorzieningen en van het totaal aantal voorzieningen dat in dit onderzoek is meegenomen. Met 
achtergrondvoorzieningen bedoelen we de voorzieningen die niet in hoofdstuk 4 zijn gepresenteerd maar die wel relevant zijn voor het voorzieningenniveau 
en de afwegingen van spreiding en concentratie. Het gaat om supermarkten, peuterspeelzalen, kinderopvangvoorzieningen, huisartsen, banken, 
pinautomaten, bibliotheken, musea en openbaar vervoer (bushaltes, inclusief belbushaltes). Voor zorgvoorzieningen is gebruik gemaakt van een overzicht van 
de provincie Fryslân, uit 2008. Het gaat om verpleeghuizen, woonzorgcentra en hospices. In sommige gevallen gaat het om instellingen die twee of drie van de 
genoemde functies verzorgen. Bijlage 3 geeft voor elk van deze voorzieningen de huidige aantallen en spreiding. 
 
In stap één is het aantal aanwezige voorzieningen dus leidend voor het bepalen van de kernenhiërarchie (zie kaarten 46 t/m 48). 
 
Uit de drie kaarten blijkt dat er een aantal duidelijk grotere kernen zijn met een uitgesproken verzorgingsfunctie voor de regio, d.w.z. kernen met veel 
voorzieningen. Het gaat om Dokkum, Kollum, Buitenpost en Burgum.  
Dan volgt een aantal kernen die ook vrij veel voorzieningen hebben, zoals Damwâld, Feanwâlden, De Westereen, Noardburgum en Hurdegaryp. Opvallend is 
dat deze kernen relatief dicht bij elkaar liggen en in twee gemeenten, namelijk Dantumadiel en Tytsjerksteradiel. Daarnaast valt Surhuisterveen ook in deze 
cateogorie.  
Langs de Waddenkust in Ferwerderadiel en Dongeradeel is ook een aantal wat grotere kernen te zien; Hallum, Marrum, Ferwert, Blije, Holwerd, Ternaard en 
Anjum. De onderlinge verschillen zijn niet heel groot, hoewel Marrum en Blije net wat kleiner zijn. Ook in Achtkarspelen komen kernen van deze grootte voor 
(in termen van aantal voorzieningen). 
 
De tweede stap is het aanvullen van de kernenhiërarchie op basis van de aanwezig voorzieningen, met de daadwerkelijke gebruikspraktijk van de inwoners. 
Om hiervan een beeld te krijgen hebben de leden van de projectgroep – in overleg met hun achterban – aangegeven op welke kernen de inwoners van de 
verschillende dorpen in hun gemeente gericht zijn voor het doen van hun dagelijkse boodschappen. Deze vraag is in twee stappen beantwoord: de 
belangrijkste kern, en de kern die op de tweede plaats staat. Kaart 49 en 50 geven het resultaat.  
 
De derde stap is om bovenstaande resultaten te vergelijken met koopstromenonderzoek voor Fryslân (2007)en Dongeradeel (Dokkum: Niet op Lauweren 
rusten, 2012). Helaas hebben van de Noordoost Friese gemeenten alleen Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel aan het provinciale koopstromenonderzoek 
meegedaan. De gegevens zijn dan ook niet zinvol voor dit rapport. Uit de projectgroep kwam de informatie dat Surhuisterveen en Kollum populairder zijn voor 
winkelen dan Buitenpost. Uit het koopstromenonderzoek van Dongeradeel blijkt dat Dokkum qua aantal winkels en m2 vloeroppervlak meer heeft dan de 
meeste kernen van hetzelfde inwonersaantal. De leegstand is echter ook relatief groot. 47% van het totaal aantal klanten in Dokkum voor dagelijkse 
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boodschappen en 67% voor niet-dagelijkse boodschappen komt van buiten Dokkum. De meesten komen uit de omliggende dorpen in Dongeradeel, maar ook 
uit de gemeenten Dantumadeel en Ferwerderadiel.  
 
De vierde stap is te kijken naar het woon-werk verkeer in Noordoost Fryslân. Tabel 8 geeft een overzicht van waar de inwoners van de zes gemeenten werken. 
Hieruit blijkt Dongeradeel met 50% de meeste werknemers uit de eigen gemeente aan zich bindt, vanwege Dokkum. Vanuit Ferwerderadiel en 
Tytsjerksteradiel werkt ongeveer de helft van de werknemers in overig Fryslân. Hier speelt Leeuwarden een grote rol. Vanuit Achtkarspelen en Kollumerland 
c.a. is de meeste uitstroom naar buiten Fryslân te zien. Dit zal met de ligging naast de provincie Groningen te maken hebben. 
 
Tabel 8 Woon-werk situatie in Noordoost Fryslân 
 

 
woont in: 

     werkt in: Achtkarspelen Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Kollumerland c.a. Tytsjerksteradiel 

Achtkarspelen 32% 4% 3% 0% 13% 3% 

Dantumadiel 3% 24% 4% 3% 4% 3% 

Dongeradeel 2% 14% 50% 8% 7% 1% 

Ferwerderadiel 0% 3% 3% 29% 2% 1% 

Kollumerland c.a. 4% 4% 2% 0% 27% 1% 

Tytsjerksteradiel 6% 14% 3% 3% 4% 32% 

overig Fryslân 33% 30% 24% 53% 26% 47% 

buiten Fryslân in Nederland 20% 9% 11% 5% 18% 11% 

totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Bron: CBS 2009 

 
Conclusie: Dokkum, en daarna Kollum, Buitenpost en Burgum komen duidelijk naar voren als kernen met een relatief grote verzorgende functie voor het 
gebied. Daarnaast er zijn in Noordoost Fryslân redelijk veel kernen met een bovenlokale functie, die relatief dicht bij elkaar liggen. Hier lijken wel kansen te 
liggen voor het maken van efficiënte keuzes. Ook spelen grotere kernen buiten het gebied een duidelijke rol in het gebruik van voorzieningen. Het gaat hierbij 
zowel om de grotere steden Leeuwarden en Drachten, maar ook bijvoorbeeld Stiens en Grijpskerk. 
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Kaart 46 
 

Kernenhiërarchie: stap 1 
 
Voor kaart 46 zijn alle zogenaamde 
achtergrondvoorzieningen per kern 
opgeteld.  
Het gaat om supermarkten, 
peuterspeelzalen, 
kinderopvangvoorzieningen, huisartsen, 
zorgvoorzieningen, banken, pinautomaten, 
bibliotheken, musea en openbaar vervoer 
(bushaltes, inclusief belbushaltes).  
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Kaart 47 

 

Kernenhiërarchie: stap 1 
 
Voor kaart 47 zijn zowel de zogenaamde 
achtergrondvoorzieningen als de in hoofdstuk 
4 gepresenteerde indicatoren per kern 
opgeteld.  
 
De getallen in de legenda zijn het aantal 
voorzieningen x het gewicht gedeeld door 
100. Het midden is 0.86-1.15. Dit betekent 
dat in deze kernen met deze waarde 
ongeveer alle voorzieningen 1 maal 
voorkomen 
 
Zie ook hoofdstuk 6, scenario A. 
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Kaart 48 

 

Kernenhiërarchie: stap 1 
 
Kaart 48 presenteert het totaal aantal 
voorzieningen per kern, naar de grootte 
van de kern in aantal inwoners. 
 
De getallen in de legenda zijn het aantal 
voorzieningen x het gewicht gedeeld 
door 100. Het midden is 0.86-1.15. Dit 
betekent dat in deze kernen met deze 
waarde ongeveer alle voorzieningen 1 
maal voorkomen 
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Figuur 2 Scatterdiagram 

 
Figuur 2 geeft de samenhang tussen aantal inwoners en de waarde van de voorzieningen volgens scenario A. Goed is te zien dat hoe groter de kern qua 
inwoners een samenhang is tussen het aantal voorzieningen. Bij punt 1 ( Zwagerbosch) is de kern relatief groot met minder voorzieningen, bij punt 2 
(Buitenpost) is de situatie andersom: kleiner t.o.v. het aantal voorzieningen. 
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Kaart 49 

 
 
  

Kernenhiërarchie: stap 2 
 
Op kaart 49 staat aangegeven op welke 
kernen de inwoners van de verschillende 
dorpen in hun gemeente in eerste 
instantie gericht zijn voor het doen van 
hun dagelijkse boodschappen.  
 
Uit de kaart met de ‘eerste loopjes’ 
(kaart 49) blijkt dat inwoners van dorpen 
langs de Waddenkust in eerste instantie 
sterk gericht zijn op hun eigen dorp. 
Alleen vanuit Blije gaat men over de 
gemeentegrens naar Holwerd. Meer 
landinwaarts zijn clusters van dorpen te 
zien, zoals Dokkum, Anjum, Damwâld, 
Gytsjerk, Kollum, Buitenpost, Burgum en 
Surhuisterveen. 
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Kaart 50 
 

 

Kernenhiërarchie: stap 2 
 
Op kaart 50 staat aangegeven op welke 
kernen de inwoners van de verschillende 
dorpen in hun gemeente in tweede 
instantie gericht zijn voor het doen van 
hun dagelijkse boodschappen.  
 
Uit de kaart met de tweede loopjes (kaart 
50) komen een paar duidelijke hogere 
kernen, en een paar minder duidelijke 
patronen naar voren. Duidelijk zijn de 
verzorgende functies van Dokkum, Stiens, 
Leeuwarden, Drachten en Grijpskerk. 
Opmerkelijk is dat alleen Dokkum in de 
regio Noordoost Fryslân ligt. De gele 
cirkels symboliseren het gebied waar de 
patronen wat minder duidelijk zijn. 
Burgum speelt een rol, maar in de 
omgeving van Surhuisterveen, Kollum en 
Buitenpost lijken meerdere kernen om het 
verzorgingsgebied te strijden. 
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6. Scenario’s 
 
In dit hoofdstuk presenteren we verschillende scenario’s voor het combineren van voorzieningen. Doel is uit te zoeken welke kernen het meest kansrijk zijn 
voor het clusteren van voorzieningen en welke voorzieningen het beste kunnen worden gecombineerd. Zo kunnen eventueel ook keuzes gemaakt worden om 
in sommige dorpen geen voorzieningen meer te handhaven. 
 
Om dit te doen hebben we eerst nagedacht over zinvolle combinaties van voorzieningen. In scenario A gaan we gewoon uit van het clusteren van alle 
voorzieningen, waarbij elke voorziening even belangrijk is (kaart 51). 
 
Scenario B (kaart 52 t/m 57) legt speciale nadruk op kindvoorzieningen: in overleg met de projectgroep zijn de voorzieningen basisonderwijs, voortgezet 
onderwijs, MFC’s, gym-sportzalen, peuterspeelzalen en kinderopvang (inclusief bso/nso) geselecteerd als meest relevant voor kinderen. Deze voorzieningen 
hebben een hoger gewicht meegekregen dan de andere. Ook hebben sommige voorzieningen geen gewicht gekregen, zoals sporthallen, buitensportvelden, 
zwembaden, supermarkten, zorg, huisartsen, pinautomaten, banken, OV en musea. In scenario B zijn we uitgegaan van de situatie in 2012, maar scenario B3 
en B4 geven een toekomstbeeld. In B2 t/m B4 (scholen robuust) hebben scholen minder dan 60 leerlingen geen gewicht gekregen, en scholen met meer 
leerlingen een zwaarder gewicht. 
 
Scenario C geeft meer inzicht in de kansen voor ontmoetingsplekken naast de traditionele dorpshuizen. Scenario D richt zich op sport en gezondheid. 
 
Om de scenario’s te berekenen hebben we de voorzieningen van verschillende wegingsfactoren voorzien. Tabel 9 presenteert de gekozen wegingsfactoren. De 
getallen in de tabel 9 staan voor het gewicht, dat elke voorziening heeft gekregen.  
 
Eeen voorbeeld van de berekening: 
 
Scenario B1:  
Kern 1 heeft 2 basisscholen en 1 MFC  berekening: 45 maal 2 + 10 maal 1 = 100  Elke uitkomst wordt gedeeld door 100, dus waarde van kern 1 is 1. 
Kern 2 heeft 1 basisschool en 1 VO MFC  berekening: 45 maal 1 + 5 maal 1 = 50  Elke uitkomst wordt gedeeld door 100, dus waarde van kern 2 is 0.5 
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Tabel 9: wegingsfactoren van de verschillende voorzieningen, per scenario 
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Kaart 51 

 

Scenario A: kansen voor clustering alle voorzieningen 
 
Kaart 51 geeft een visuele weergave van scenario A. Dit 
scenario geeft de 'kansen voor clustering', waarbij alle 
voorzieningen hetzelfde gewicht hebben gekregen en dus 
even zwaar mee tellen (zie ook hoofdstuk 5).  
 
Hier zien we weer een klein aantal grotere kernen met 
veel voorzieningen (een hoge relatieve waarde, zoals 
Dokkum, Burgum, Kollum en Buitenpost) en een groter 
aantal redelijk gelijkwaardige kernen met 
bovengemiddelde relatieve waarde. 
 
De getallen in de legenda zijn het aantal voorzieningen x 
het gewicht gedeeld door 100. Het midden is 0.86-1.15. 
Dit betekent dat in deze kernen met deze waarde 
ongeveer alle voorzieningen 1 maal voorkomen. 
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Kaart 52 

 

Scenario B: kansen voor clustering kindvoorzieningen 
 
B0: alle scholen even belangrijk 
 
In scenario B0 (kaart 52)  tellen alle basisscholen, 
ongeacht hun grootte, even zwaar mee. In dit scenario 
telt ook de aanwezigheid van een VO school, MFC, gym-
sportzaal, peuterspeelzaal, kinderopvang en bibliothekeek 
mee (zie gewichten in tabel 9).  
 
Elke kern met bovengenoemde voorzieningen heeft een 
stip gekregen. Hoe groter de stip, hoe meer 
kindvoorzieningen in de kern aanwezig zijn. Dus hoe 
groter de stip, hoe gunstiger de positie van de kern voor 
het clusteren van kindvoorzieningen. 
De getallen in de legenda zijn het aantal voorzieningen x 
het gewicht gedeeld door 100. Het midden is 0.86-1.15. 
Dit betekent dat in deze kernen met deze waarde 
ongeveer alle voorzieningen 1 maal voorkomen. 
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Kaart 53 

Scenario B: kansen voor clustering kindvoorzieningen 
 
B1: alle scholen even belangrijk + 
achtergrondvoorzieningen 
 
Scenario B1 is gelijk aan B0, maar nu tellen ook de 
achtergrondvoorzieningen mee. 
 
Elke kern met bovengenoemde voorzieningen heeft een 
stip gekregen. Hoe groter de stip, hoe meer voorzieningen 
in de kern aanwezig zijn. Dus hoe groter de stip, hoe 
gunstiger de positie van de kern voor het clusteren van 
kindvoorzieningen. 
De getallen in de legenda zijn het aantal voorzieningen x 
het gewicht gedeeld door 100. Het midden is 0.86-1.15. 
Dit betekent dat in deze kernen met deze waarde 
ongeveer alle voorzieningen 1 maal voorkomen. 
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Kaart 54 

 

Scenario B: kansen voor clustering kindvoorzieningen 
 
B2: robuuste basisscholen (2012) 
 
Kaart 54 toont een scenario waarin  de basisscholen 
meer gewicht krijgen, naarmate ze groter en daarmee 
robuuster zijn. Basisscholen met minder dan 60 
leerlingen hebben geen gewicht gekregen.  omdat ze niet 
robuust zijn. In dit scenario telt ook de aanwezigheid van 
een VO school, MFC, gym-sportzaal, peuterspeelzaal, en 
kinderopvang mee (zie gewichten in tabel 9).  
 
Elke kern met bovengenoemde voorzieningen heeft een 
stip gekregen. Hoe groter de stip, hoe meer 
voorzieningen in de kern aanwezig zijn. Dus hoe groter 
de stip, hoe gunstiger de positie van de kern voor het 
clusteren van robuuste kindvoorzieningen. 
De getallen in de legenda zijn het aantal voorzieningen x 
het gewicht gedeeld door 100. Het midden is 0.86-1.15. 
Dit betekent dat in deze kernen met deze waarde 
ongeveer alle voorzieningen 1 maal voorkomen. 
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Kaart 55 

 

Scenario B: kansen voor clustering kindvoorzieningen 
 
B3: robuuste basisscholen (2020) 
 
Kaart 55 toont net als B2 een scenario waarin  de 
basisscholen meer gewicht krijgen, naarmate ze groter en 
daarmee robuuster zijn. Basisscholen met minder dan 60 
leerlingen hebben geen gewicht gekregen.  omdat ze niet 
robuust zijn. In dit scenario telt ook de aanwezigheid van 
een VO school, MFC, gym-sportzaal, peuterspeelzaal, en 
kinderopvang mee (zie gewichten in tabel 9). 
 
Nu is echter voor de basisscholen doorgerekend hoeveel 
leerlingen ze in 2020 hebben. Zo ontstaat een beeld over de 
toekomstige robuustheid. 
De getallen in de legenda zijn het aantal voorzieningen x het 
gewicht gedeeld door 100. Het midden is 0.86-1.15. Dit 
betekent dat in deze kernen met deze waarde ongeveer alle 
voorzieningen 1 maal voorkomen. 
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Kaart 56 

 

Scenario B: kansen voor clustering kindvoorzieningen 
 
B3: robuuste basisscholen (2030) 
 
Kaart 56 toont net als B2 en B3  een scenario waarin  de 
basisscholen meer gewicht krijgen, naarmate ze groter 
en daarmee robuuster zijn. Basisscholen met minder dan 
60 leerlingen hebben geen gewicht gekregen.  omdat ze 
niet robuust zijn. In dit scenario telt ook de aanwezigheid 
van een VO school, MFC, gym-sportzaal, peuterspeelzaal, 
en kinderopvang mee (zie gewichten in tabel 9). 
 
Nu is echter voor de basisscholen doorgerekend hoeveel 
leerlingen ze in 2030 hebben. Zo ontstaat een beeld over 
de robuustheid in de verdere toekomst. 
De getallen in de legenda zijn het aantal voorzieningen x 
het gewicht gedeeld door 100. Het midden is 0.86-1.15. 
Dit betekent dat in deze kernen met deze waarde 
ongeveer alle voorzieningen 1 maal voorkomen. 
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Kaart 57 

 

Scenario B: kansen voor clustering kindvoorzieningen 
 
Vergelijking scenario’s  A en B 
 
Kaart 57 de verschillende B scenario’s met scenario A.  
 
Sommige kernen met een relatief lage score op scenario 
A zijn belangrijker wanneer alleen naar 
kindvoorzieningen wordt gekeken.  
 
Wanneer de (toekomstige) robuustheid van het 
basisonderwijs (B2, B3 en B4) wordt vergeleken met 
scenario A en Bo en B1, blijkt dat veel kernen een minder 
belangrijke positie krijgen. Dit is ongeacht de grootte van 
de kern. Wel is duidelijk te zien dat kleinere kernen een 
zwakkere positie hebben in de robuustheids scenario’s. 
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Kaart 58 

 

Scenario C: kansen voor ontmoeting 
 
Scenario C (kaart 58) is gericht op ontmoetingsplekken.  
 
Dit scenario werkt eigenlijk omgekeerd: het is niet 
gericht op kansen voor clustering, maar juist op het 
aanwijzen van kernen waar al veel ontmoetingsplekken 
zijn, zodat daar eventueel op zou kunnen worden 
bezuinigd. 
 
Het scenario gaat er van uit dat mensen elkaar kunnen 
ontmoeten in of bij basisscholen, in dorpshuizen en/of 
MFC’s, in sporthallen, bij buitensportverenigingen, in 
supermarkten, zorginstellingen en bibliotheken. 
De getallen in de legenda zijn het aantal voorzieningen x 
het gewicht gedeeld door 100. Het midden is 0.86-1.15. 
Dit betekent dat in deze kernen met deze waarde 
ongeveer alle voorzieningen 1 maal voorkomen. 
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Kaart 59 

 

Scenario C: kansen voor ontmoeting 
 
Vergelijking scenario’s  A en C 
 
Kaart 59 vergelijkt scenario C met A.  
 
Hieruit blijkt dat kleinere dorpen in verhouding meer 
ontmoetingsvoorzieningen hebben, en grotere dorpen in 
verhouding meer overige voorzieningen. 
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Kaart 60 

 

Scenario D: kansen voor clustering sportvoorzieningen 
 
D1: alle sportvoorzieningen even belangrijk 
 
In scenario D1 (zie kaart 60) tellen de voorzieningen 
basisschool, VO school, MFC, sporthal, gym-sportzaal, 
buitensportverenigingen en zwembaden mee.  
 
De voetbalverenigingen tellen even zwaar mee, 
ongeacht hun grootte. Dit scenario is voor 2012. 
Vanwege de gewenste bereikbaarheid van deze 
sportvoorzieningen hebben ook de bushaltes (OV) een 
gewicht gekregen. 
De getallen in de legenda zijn het aantal voorzieningen x 
het gewicht gedeeld door 100. Het midden is 0.86-1.15. 
Dit betekent dat in deze kernen met deze waarde 
ongeveer alle voorzieningen 1 maal voorkomen. 
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Kaart 61

  

Scenario D: kansen voor clustering sportvoorzieningen 
 
D2: sport robuust 2020 
 
In scenario D2 (kaart 61) tellen net als in D1 de 
voorzieningen basisschool, VO school, MFC, sporthal, 
gym-sportzaal, buitensportverenigingen, zwembaden en 
OV haltes mee.  
 
Nu hebben echter alleen de robuuste voetbalclubs met 
meer dan 200 leden gewicht gekregen. Bovendien is 
voor de voetbalverenigingen het scenario voor 2020 
doorgerekend.  
De getallen in de legenda zijn het aantal voorzieningen x 
het gewicht gedeeld door 100. Het midden is 0.86-1.15. 
Dit betekent dat in deze kernen met deze waarde 
ongeveer alle voorzieningen 1 maal voorkomen. 
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Kaart 62

 

Scenario D: kansen voor clustering sportvoorzieningen 
 
D3: sport robuust 2030 
 
In scenario D3 (kaart 62) tellen net als in D1 en D2 de 
voorzieningen basisschool, VO school, MFC, sporthal, 
gym-sportzaal, buitensportverenigingen, zwembaden en 
OV haltes mee.  
 
Nu hebben echter alleen de robuuste voetbalclubs met 
meer dan 200 leden gewicht gekregen. Bovendien is 
voor de voetbalverenigingen het scenario voor 2030 
doorgerekend. 
De getallen in de legenda zijn het aantal voorzieningen x 
het gewicht gedeeld door 100. Het midden is 0.86-1.15. 
Dit betekent dat in deze kernen met deze waarde 
ongeveer alle voorzieningen 1 maal voorkomen. 
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Kaart 63 

  

Scenario D: kansen voor clustering sportvoorzieningen 
 
Vergelijking scenario’s  A en D 
 
Kaart 63 vergelijkt de D-scenario’s met A.  
 
Hieruit blijkt dat kleinere dorpen in verhouding hoger 
‘scoren’ op kansen voor sportvoorzieningen. Dit komt 
doordat grotere plaatsen in verhouding meer overige 
voorzieningen hebben. 
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7. Sociaal kapitaal 
 
Dit laatste hoofdstuk geeft inzicht in het sociaal kapitaal van de inwoners in de verschillende dorpen in Noordoost Fryslân en de mate waarin zij lokaal actief 
zijn. Deze informatie kan op de achtergrond meewegen in discussies over het samenvoegen of laten verdwijnen van voorzieningen. Dit kan een indicatie zijn 
van de impact van het verdwijnen van een voorziening en over de kans dat de inwoners van een dorp een alternatieve oplossing zullen bedenken. 
 
De eerst twee kaarten 64 en 65 zijn uit de nationale Leefbaarometer gehaald. De Leefbaarometer staat los van gemeentelijke Dorpsspiegels. Kaart 64 geeft de 
Leefbaarheidssituatie in 2010 weer, in 7 klassen. Daarvan zijn 4 klassen positief, 2 klassen negatief en één klasse “matig”. In de Leefbaarometer is leefbaarheid 
gedefinieerd als 'de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld.' Om te kunnen bepalen 
in hoeverre een bepaald gebied hieraan tegemoet komt, en dus positief of negatief scoort op de Leefbaarometer, wordt gebruik gemaakt van 49 indicatoren 
(voornamelijk landelijke registraties) in zes verschillende onderliggende dimensies: Woningvoorraad, Publieke ruimte, Voorzieningenniveau, 
Bevolkingssamenstelling, Sociale samenhang en Veiligheid. Uit de kaart blijkt dat de meeste postcode-4 gebieden van Noordoost Fryslân uiterst positief of zeer 
positief scoren. Voor de grijze gebieden op de kaart is de leefbaarheidssituatie onbekend. 

Kaart 65 zoomt in op de dimensie Sociale Samenhang. Voorbeelden van indicatoren voor sociale samenhang zijn de dominantie van verschillende 
bevolkingsgroepen (middelbare paren zonder kinderen, jonge paren zonder kinderen, oudere paren zonder kinderen, jong alleenstaand, middelbaar 
alleenstaand), het aandeel ouderen en gezinnen met kinderen, de homogeniteit van die gezinnen, het aantal verhuizingen en de dominantie van eigenaar 
bewoners. Op kaart 65 is te zien dat de sociale samenhang in kernen in Noordoost Fryslân negatiever is dan in de omringende landelijke gebieden. 
 
We hebben geprobeerd het sociaal kapitaal van de inwoners van Noordoost Fryslân te bepalen door middel van drie indicatoren: het aantal verenigingen en 
stichtingen in een dorp, het aantal feesten en evenementen in een dorp op jaarbasis, en hoe sterk de bereidheid tot zelfwerkzaamheid is. De 
projectgroepleden hebben in overleg met hun gemeentelijke achterban voor elk van deze drie indicatoren een vraag beantwoord, voor de dorpen met meer 
dan 500 inwoners. Het aantal verenigingen en stichtingen is bepaald met behulp van de Gemeentegidsen, websites van dorpen, dorpsbelangen en andere 
verenigingen, en het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het aantal jaarlijkse georganiseerde feesten en evenementen is afgeleid uit 
evenementenkalenders en uit het aantal aanvragen voor vergunningen. De informatie over de vraag “hoe sterk is de bereidheid tot zelfwerkzaamheid in dorp 
x? ” is door de projectgroepleden en met input van diverse dorpencoördinatoren in globale categorieën ingedeeld (niet sterk-neutraal-sterk). 
 
Kanttekeningen bij deze methode om het sociaal kapitaal van de inwoners van Noordoost Fryslân te ‘grijpen’ zijn de informatiebronnen en de subjectiviteit van 
de manier van data verzamelen. Het is niet duidelijk of de informatie over het aantal verenigingen en het aantal activiteiten en evenementen in elke gemeente 
even goed vindbaar was. Ook is het niet duidelijk of de websites van de organisaties of de dorpen up-to-date zijn. De subjectiviteit wordt veroorzaakt doordat 
de vragen door een klein aantal informanten van de gemeenten zijn ingevuld. De gepresenteerde kaarten 66 t/m 68 zijn dan ook indicatief. 
 
Uit kaart 66 blijkt dat het aantal verenigingen per inwoner groter is in kleinere dorpen. Het aantal georganiseerde activiteiten en evenementen per inwoners is 
eveneens groter in kleinere dorpen (kaart 67). Ook is dit aantal groter in de gemeenten Dongeradeel en Tytsjerksteradiel en kleiner in Achtkarspelen en 
Ferwerderadiel. Bij zelfwerkzaamheid (kaart 68) is weer duidelijk het patroon te zien dat de zelfwerkzaamheid sterker is in kleinere dorpen. 
 
Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het sociaal kapitaal in kleinere dorpen in Noordoost Fryslân groter is dan in de grotere dorpen en plaatsen.  
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Kaart 64 
 

 

Kaart 64 geeft de Leefbaarheidssituatie in 2010 weer, 
in 7 klassen. Daarvan zijn 4 klassen positief, 2 klassen 
negatief en één klasse “matig” (bron: nationale 
Leefbaarometer). Om te kunnen bepalen in hoeverre 
een bepaald gebied positief of negatief scoort op de 
Leefbaarometer, wordt gebruik gemaakt van 49 
indicatoren (voornamelijk landelijke registraties) in zes 
verschillende onderliggende dimensies: 
Woningvoorraad, Publieke ruimte, 
Voorzieningenniveau, Bevolkingssamenstelling, 
Sociale samenhang en Veiligheid.  

Uit de kaart blijkt dat de meeste postcode-4 gebieden 
van Noordoost Fryslân uiterst positief of zeer positief 
scoren. Voor de grijze gebieden op de kaart is de 
leefbaarheidssituatie onbekend. 
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Kaart 65 

Kaart 65 zoomt in op de dimensie Sociale 
Samenhang van de Leefbaarometer. Voorbeelden 
van indicatoren voor sociale samenhang zijn de 
dominantie van verschillende bevolkingsgroepen 
(middelbare paren zonder kinderen, jonge paren 
zonder kinderen, oudere paren zonder kinderen, 
jong alleenstaand, middelbaar alleenstaand), het 
aandeel ouderen en gezinnen met kinderen, de 
homogeniteit van die gezinnen, het aantal 
verhuizingen en de dominantie van eigenaar 
bewoners. 
 
Op kaart 65 is te zien dat de sociale samenhang in 
kernen in Noordoost Fryslân negatiever is dan in 
de omringende landelijke gebieden. 
 



DISCUSSIERAPPORT VOORZIENINGENSPREIDINGSMODEL NOORDOOST FRYSLAN  
 

105 
 

Kaart 66  INDICATIEF 
 

We hebben geprobeerd het sociaal kapitaal van de 
inwoners van Noordoost Fryslân te bepalen door 
middel van drie indicatoren: het aantal 
verenigingen en stichtingen in een dorp, het 
aantal feesten en evenementen in een dorp op 
jaarbasis, en hoe sterk de bereidheid tot 
zelfwerkzaamheid is. De projectgroepleden 
hebben in overleg met hun gemeentelijke 
achterban voor de dorpen met meer dan 500 
inwoners informatie aangeleverd. 
 
Kaart 66 geeft een indicatief overzicht van het 
aantal verenigingen en stichtingen. Dit is bepaald 
met behulp van de Gemeentegidsen, websites van 
dorpen, dorpsbelangen en andere verenigingen, 
en het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel.  
 
Uit de kaart blijkt dat het aantal verenigingen per 
inwoner groter is in kleinere dorpen.  
 



DISCUSSIERAPPORT VOORZIENINGENSPREIDINGSMODEL NOORDOOST FRYSLAN  
 

106 
 

Kaart 67  INDICATIEF 
 

  

We hebben geprobeerd het sociaal kapitaal van de 
inwoners van Noordoost Fryslân te bepalen door 
middel van drie indicatoren: het aantal 
verenigingen en stichtingen in een dorp, het aantal 
feesten en evenementen in een dorp op jaarbasis, 
en hoe sterk de bereidheid tot zelfwerkzaamheid 
is. De projectgroepleden hebben in overleg met 
hun gemeentelijke achterban voor de dorpen met 
meer dan 500 inwoners informatie aangeleverd. 
 
Kaart 67 geeft een indicatief overzicht het aantal 
jaarlijkse georganiseerde feesten en evenementen 
per inwoner. Dit is afgeleid uit 
evenementenkalenders en uit het aantal 
aanvragen voor vergunningen. Uit de kaart blijkt 
dat het aantal georganiseerde activiteiten en 
evenementen per inwoners groter is in kleinere 
dorpen.  
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Kaart 68  INDICATIEF 
 

 

We hebben geprobeerd het sociaal kapitaal van de 
inwoners van Noordoost Fryslân te bepalen door 
middel van drie indicatoren: het aantal verenigingen 
en stichtingen in een dorp, het aantal feesten en 
evenementen in een dorp op jaarbasis, en hoe sterk 
de bereidheid tot zelfwerkzaamheid is. De 
projectgroepleden hebben in overleg met hun 
gemeentelijke achterban voor de dorpen met meer 
dan 500 inwoners informatie aangeleverd. 
 
Kaart 68 geeft een indicatief overzicht van de mate 
van zelfwerkzaamheid per dorp. Dit is door de 
projectgroepleden en met input van diverse 
dorpencoördinatoren in globale categorieën 
ingedeeld (niet sterk-neutraal-sterk). Uit de kaart 
blijkt dat de zelfwerkzaamheid sterker is in kleinere 
dorpen. 
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8. Conclusie 
 
De bevolking van Noordoost Fryslân zal de komende decennia gaan afnemen, naar verwachting met 6.540 inwoners (5% ) in 2030. Per gemeente zijn er 
aanzienlijke verschillen. Zo zal Kollumerland c.a. tussen 2010 en 2030 met 12% de sterkste afname van de bevolking kennen en Tytsjerksteradiel slechts een 
afname van 2%. Voor het gehele gebied geldt dat de sterkste afname tot 2020 plaatsvindt onder kinderen tot 12 jaar. Dit werkt na 2020 door naar de 
leeftijdsgroep 12-19 jarigen. De leeftijdsgroep 65 jaar en ouder zal flink toenemen, pas na 2035 is in deze groep een overgang naar afname te verwachten. 
 
De combinatie van een verandering van de samenstelling van de bevolking en de voorspelde bevolkingsafname maakt dat het aantal voorzieningen in 
Noordoost Fryslân in de nabije toekomst zal moeten afnemen. De grootste urgentie ligt bij kindgerelateerde voorzieningen (basisscholen, peuterspeelzalen en 
kinderopvang) en buitensportvelden. Dit blijkt uit het zogenaamde ‘basismodel’ (hoofdstuk 3), dat uitgaat van een gelijk blijvend aantal voorzieningen per 
inwoner. Het aantal dorpshuizen hoeft om demografische redenen niet af te nemen omdat de doelgroep hiervan (65+) de komende decennia nog groter zal 
worden.  
 
In hoofdstuk 4 zijn voor de voorzieningen basisscholen, voortgezet onderwijs, overdekte sportvoorzieningen, openlucht sportvoorzieningen, dorpshuizen en 
zwembaden kaarten en verschillende scenario’s gemaakt. Voor het basisonderwijs is een toekomstscenario uitgewerkt waarbij een minimale schoolgrootte van 
60 leerlingen als norm is gebruikt. Van de 101 basisscholen in Noordoost Fryslân vallen er in 2012 21 onder de norm van 60 leerlingen (27 in 2020 en 30 in 
2030). Om echt robuuste basisscholen te creëren is het misschien verstandiger om in de richting van 80 leerlingen per school te denken. In 2012 vallen 30 
scholen onder de norm van 80 leerlingen (41 in 2020 en 42 in 2030. Voor VO scholen is het moeilijker om relevante scenario’s uit te werken dan voor 
basisscholen. Dit komt doordat VO scholen een meer regionale functie hebben en doordat hun verzorgingsgebieden groter zijn. Ook zijn ze meer divers qua 
type onderwijs. Wel is het voor VO scholen zaak om nu al over de toekomstige leerlingendaling na te denken. De discussie over sporthallen en gym-sportzalen 
hangt sterk af van de keuzes die er rondom het basisonderwijs en voortgezet onderwijs worden gemaakt. Om robuuste voetbalverenigingen met meer dan 200 
leden te krijgen, zal een flink aantal verenigingen moeten gaan samenwerken. Van de 48 voetbalverenigingen hebben maar liefst 23 in 2012 minder dan 200 
leden (in 2030 zijn dit er 29). Voor eventuele bezuinigingen met betrekking tot dorpshuizen zien we vooral kansen voor combinaties met sportkantines en 
andere mogelijke ontmoetingspunten. De zwembaddichtheid in Noordoost Fryslân is eigenlijk te hoog, gelet op de afstandnormen van 10 en 15 kilometer. Er 
zouden in elk geval twee zwembaden moeten verdwijnen. 
 
Uit hoofdstuk 4 blijkt dat de afstanden bij het verdwijnen van sommige voorzieningen niet onaanvaardbaar groot worden. Ze blijven binnen de normen van 
bijvoorbeeld 6 km voor basisonderwijs en 15 km voor VO onderwijs en zwembaden. Hierbij is overigens wel uitgegaan van inwoners die goede toegang hebben 
tot mobiliteit. 
 
Supermarkten, banken en pinautomaten, peuterspeelzalen, kinderopvangvoorzieningen, zorgvoorzieningen, OV-haltes, bibliotheken en musea zijn als 
achtergrondvoorzieningen meegenomen (hoofdstuk 5). Op basis hiervan, en met behulp van een globale indruk van waar mensen hun dagelijkse 
boodschappen doen, is geprobeerd de kernenhiërarchie van Noordoost Fryslân te beschrijven. Hieruit blijkt dat Dokkum, en daarna Kollum, Buitenpost en 
Burgum duidelijk naar voren komen als kernen met een relatief grote verzorgende functie voor het gebied. Verder blijkt dat grotere plaatsen buiten het gebied 
een duidelijke rol spelen in het gebruik van voorzieningen, zoals Leeuwarden en Drachten, maar ook bijvoorbeeld Stiens en Grijpskerk. 
Daarnaast zijn er in Noordoost Fryslân redelijk veel kernen met een bovenlokale functie, die relatief dicht bij elkaar liggen. Vooral deze dorpen zullen in 
toenemende mate met elkaar gaan ´concurreren´ om de voorzieningen. Hier lijken wel kansen te liggen voor het maken van efficiënte keuzes. Vooral de 
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kernen van 1000 tot 3000 inwoners zullen de komende jaren voorzieningen gaan verliezen. Deze kernen zijn relatief goed voorzien qua sportvoorzieningen en 
ontmoetingsplaatsen (zie hoofdstuk 6), maar niet altijd even goed qua sociaal kapitaal (hoofdstuk 7). Voor deze kernen moet goed worden afgewogen of in alle 
kernen minder voorzieningen komen, of dat in sommige kernen de focus op clustering komt te liggen, terwijl in andere het voorzieningenniveau bewust wordt 
afgebouwd. Dit zijn keuzes die door inwoners en politiek moeten worden gemaakt. Hierbij zal politieke voorkeur en financiële haalbaarheid een rol spelen. Ook 
de ligging binnen de regio kan van invloed zijn op de te maken keuzes. De strook langs de Waddenzeekust en langs de randen van het Lauwersmeer loopt meer 
kans op verschraling van het voorzieningen niveau dan de andere delen van Noordoost Fryslân. Hier kunnen of moeten mogelijk andere keuzes gemaakt 
worden. 
  
Hoofdstuk 6 zoomt in op bepaalde mogelijke combinaties van voorzieningen, door sommige voorzieningen meer gewicht, en andere minder gewicht te geven. 
Hieruit blijkt dat de kernenhiërarchie van Noordoost Fryslân vaak maar marginaal verandert als aan verschillende voorzieningen verschillende gewichten 
worden gegeven.  
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9. Hoe nu verder? 
 
Vanuit het perspectief van de grotere rol van de burger in de ‘participatie-samenleving’ is het eigenlijk niet wenselijk om een toekomstig 
voorzieningenspreidingsmodel te ontwikkelen waarin voor alle voorzieningen allerlei keuzes zijn gemaakt zonder de direct betrokken gebruikers te 
consulteren. De in dit rapport gepresenteerde scenario’s kunnen gebruikt worden als richtlijnen en/of ‘praatstukken’ om met de inwoners over de 
voorzieningen in hun gebied in gesprek te gaan. Ze geven mogelijke denkrichtingen op basis van objectieve criteria. Vaak spelen emoties een rol als het over 
voorzieningen gaat, en objectieve criteria kunnen helpen om tot logische keuzes te komen. Dit zijn keuzes die door inwoners en de politiek moeten worden 
gemaakt. 
 
Bij het maken van de uiteindelijke keuzes spelen allerlei afwegingen mee: is de afstand tot de school bepalend, of de denominatie? Is kwaliteit belangrijk, of 
grootte? In de praktijk gaan de meeste basisschoolkinderen in Noordoost Fryslân naar de dichtstbijzijnde school: gaat nabijheid toch boven kwaliteit? Ook met 
betrekking tot de relatie met andere voorzieningen zijn verschillende denkrichtingen mogelijk. Welke combinaties van voorzieningen zijn ideaal? En maakt het 
bij eventuele sluiting van een voorziening uit het om de laatste voorziening in het dorp gaat, of dat er nog andere voorzieningen overblijven? Hoe kan meer 
gebruik gemaakt worden van de integratie woon-werk verkeer, bijvoorbeeld bij discussie over basisscholen en leerlingenvervoer? Met welke kaders en 
randvoorwaarden uit de gemeentelijke politiek moet rekening worden gehouden? Ook financiële haalbaarheid zal een rol spelen, waarbij het kan helpen om 
de kosten per voorziening per inwoner mee te nemen in de discussie. Het is goed mogelijk dat de afweging over het handhaven of laten verdwijnen van een 
voorziening hierdoor beïnvloed wordt.  Voor voorzieningen met regionaal draagvlak en gemeentegrensoverschrijdende verzorgingsgebieden (VO scholen, 
zwembaden, sporthallen) zouden bovengemeentelijke financieringsmodellen moeten worden georganiseerd. 
 
Om lokaal en regionaal gedragen keuzes over de toekomstige voorzieningen te kunnen maken, zullen discussiebijeenkomsten met inwoners, 
dorpsgemeenschappen, beleidsmakers en politici georganiseerd worden. Dit valt onder het vervolgtraject van de Transitieatlas van het Ministerie van BZK. In 
dit vervolgtraject worden de data uit dit rapport samengevoegd met de gegevens van de Transitieatlas en tot een interactieve presentatie omgevormd. Zo 
kunnen de ruimtelijke effecten van suggesties uit het publiek tijdens de discussiebijeenkomsten direct  zichtbaar gemaakt worden.  
 
Om de (gemeentegrensoverschrijdende) effecten van hun beleid te monitoren zouden gemeenten in de toekomst de veranderingen in hun voorzieningen 
kunnen volgen en de data up to date kunnen houden. 
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Bijlage 1: Indicatoren voorzieningen  
 
 
Primair onderwijs 
 
 
Kengetal 
Voorstel: 60 of 80 leerlingen (scenario’s 60, 80, 100 en 120). Opheffingsnorm: 23 leerlingen (in dunbevolkte gebieden). Mogelijke verhoging naar 100 
leerlingen. Stichtingsnorm: 200 leerlingen 
 
Afstand 
Als er een basisschool in een dorp aanwezig is, dan gaat de meerderheid van de kinderen in het eigen dorp naar school (STAMM CMO 2012a; 2012b). 
Scholieren van het basisonderwijs wonen vaak dicht bij hun school, 17% van hen woont op minder dan 500 meter van school en 46% tussen de 500 en 1500 
meter. Slechts 6% moet verder reizen dan 5 kilometer (Van Goeverden & De Boer, 2008). 
 
Elke gemeente is verplicht om leerlingenvervoer te regelen als de reisafstand naar de basisschool of speciaal basisonderwijs meer dan zes kilometer bedraagt, 
tenzij de handicap van de leerling ervoor zorgt dat dit bij een andere kortere afstand al noodzakelijk is. Hoe een gemeente dit verder inricht, is aan de 
gemeente zelf. Hierdoor kunnen er dus verschillen ontstaan in de kilometergrens, de leeftijdsgrens of de eigen bijdrage (Rutten et al. , 2012). 
 
Er zijn verschillende soorten leerlingen die gebruik kunnen maken van deze regeling. Dit zijn leerlingen die vanwege hun levensovertuiging een school 
bezoeken die verder ligt dan de kilometergrens; leerlingen die door hun handicap niet zelfstandig met openbaar vervoer kunnen reizen; leerlingen van scholen 
voor speciaal basisonderwijs; leerlingen van scholen voor speciaal onderwijs (Rijksoverheid, 2013a). 
 
Het is opvallend dat er vooral naar evangelische, vrije en joodse scholen meer dan 6 kilometer wordt afgelegd (Onderwijsraad, 2013). Momenteel staat het 
leerlingenvervoer van de leerlingen die vanwege hun levensovertuiging een school bezoeken (signatuurvervoer) buiten de kilometergrens ter discussie. De 
vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft aan dat dat burger steeds meer eigen verantwoording moet nemen voor zijn of haar keuzes en dat het 
schrappen van het signatuurvervoer voor sommige gemeenten een behoorlijke financiële verlichting geeft. Hierdoor is het de vraag of dit type 
leerlingenvervoer in de toekomst nog vergoed zal worden (VNG, 2013). 
 
Argumentatie 
Het ministerie van OCW (Rijksoverheid, 2011) geeft aan dat de opheffingsnorm voor een basisschool afhankelijk is van het aantal leerlingen per vierkante 
kilometer. Hierdoor varieert het aantal tussen de 23 leerlingen, in dunbevolkte gebieden, en de 200 leerlingen in dichtbevolkte gebieden. De exacte formule 
om deze norm te bepalen is 0,6 x (leerlingdichtheid: (0,15 + 0,0027 x leerlingdichtheid)) (Rijksoverheid, 1981b). Als het leerlingenaantal gedurende drie jaar 
onder de opheffingsnorm zit, dan wordt de school opgeheven (openbare school) of de bekostiging stopgezet (bijzondere school) (Rijksoverheid, 1981a). 
 
De Onderwijsraad vindt dat het aantal kleine scholen beperkt moet worden. De raad adviseert de minimum opheffingsnorm in het primair onderwijs te 
verhogen naar 100 leerlingen, waardoor deze norm in de praktijk zal gaan variëren tussen de 100 en 200 leerlingen (Onderwijsraad, 2013). Gemiddeld zitten er 
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in het schooljaar 2009/2010 in Nederland 219 leerlingen per reguliere basisschool (Stipo, 2012). Daarnaast zijn er ruim 1300 scholen die minder dan 100 
leerlingen hebben, waarvan er 462 de laatste school in de desbetreffende plaats zijn (ANP, 2013). Als de opheffingsnorm zou worden aangepast, moeten er 
dus veel scholen sluiten en daarom is er veel kritiek op het voorstel.  
Op dit moment hanteren de zes gemeenten van Noordoost Fryslân allemaal een opheffingsnorm die onder de 100 leerlingen ligt. De landelijk voorgestelde 
norm is dan ook hoger dan de huidige norm in de Noord Friese gemeenten. Dit betekent dat er in verhouding extra veel basisscholen zullen moeten worden 
opgeheven, als 100 leerlingen de norm zou worden. 
 

Gemeente  Opheffingsnorm Stichtingsnorm 
Achtkarspelen 77 200 
Dantumadiel 64 200 
Dongeradeel 46 200 
Ferwerderadiel 34 200 
Kollumerland en 
Nieuwkruisland 

39 200 

Tytsjerksteradiel 64 200 
(Staatssecretaris van OCW, 2012) 
 
De stichtingsnorm wordt bepaald door de opheffingsnorm te vermenigvuldigen met ongeveer 1.67 (10/6), met een minimum van 200 leerlingen (Movisie, 
2008; Staatssecretaris van OCW, 2012). Aangezien alle gemeenten door vermenigvuldiging van de opheffingsnorm onder de 200 leerlingen blijven, vallen ze 
allemaal ruim onder de minimum stichtingsnorm van 200 leerlingen. 
 
 
Voortgezet onderwijs 
 
Kengetal 
Voor een scholengemeenschap met vmbo ( vier sectoren), havo en vwo; Opheffingsnorm:  532 leerlingen; Stichtingsnorm:  902 leerlingen 
 
Afstand 
VO scholieren leggen gemiddeld een langere afstand af dan basisschoolleerlingen. Van de VO scholieren woont 17% op minder dan 1500 meter van school, 
maar liefst 42% reist meer dan 5 kilometer en zelfs 10% reist verder dan 15 kilometer (Van Goeverden & De Boer, 2008).  
De gemeentelijke overheid hoeft geen leerlingenvervoer te bekostigen voor het voortgezet onderwijs, tenzij er sprake is van een verstandelijke, lichamelijke of 
zintuiglijke handicap bij de leerling, waardoor hij/zij niet zelfstandig met het openbaar vervoer van en naar school kan reizen (Rutten et al. , 2012).  
  
Argumentatie 
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In de Wet op het voortgezet onderwijs is geregeld wat de opheffings- (Rijksoverheid, 1963b) en stichtingsnormen (Rijksoverheid, 1963a) zijn voor het 
voortgezet onderwijs. Er wordt hierin onderscheid gemaakt tussen op zichzelf staande scholen van één bepaalde schoolsoort en scholengemeenschappen van 
meer dan één type voortgezet onderwijs.  
 
In beide gevallen geldt dat de school wordt opgeheven (openbare school) en/of de bekostiging wordt gestopt (bijzondere school) als de school gedurende drie 
jaren onder de gestelde opheffingsnorm zit. Voor het praktijkonderwijs en het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) is hier een aparte norm 
voor opgesteld, voor de overige scholen geldt dat dit driekwart is van het aantal leerlingen dat benodigd is voor de oprichting van een school. Voor een 
scholengemeenschap geldt dat het leerlingenaantal minder bedraagt dan de helft van het aantal leerlingen dat vereist is voor stichting van de scholen die deel 
uitmaken van de scholengemeenschap, waarbij voor het vmbo weer aparte richtlijnen zijn opgesteld.  
 
De stichtingsnormen voor de verschillende schooltypen zijn per type vastgesteld. Bij een scholengemeenschap waar minimaal twee verschillende schooltypen 
voorkomen, geldt dat het aantal leerlingen dat vereist, tenminste driekwart bedraagt van de leerlingen die benodigd zijn voor de schooltypen die op zichzelf 
staan. De opheffingsnorm wordt eens in de vijf jaar aangepast naar het aantal leerlingen op de basisschool. Hierdoor is het belangrijk dat VO scholen deze 
normen goed in de gaten houden, zodat er geen problemen ontstaan bij een eventuele bevolkingskrimp (Neimed, 2013). 
 

Schoolsoort Opheffingsnorm 
(aantal leerlingen) 

Stichtingsnorm 
(aantal leerlingen) 

Praktijkonderwijs 70  120 
Vmbo met één, twee/drie of vier 
sectoren  

195, 240, 360  260 (één sector) of 160 per 
sector (bij meerdere sectoren) 

Havo School: 243, afdeling: 97  School: 325, afdeling: 130  
Vwo 292 390 
Scholengemeenschap 
 

De helft van het aantal 
leerlingen dat vereist is voor 
stichting van de scholen die er 
deel van uitmaken  

Driekwart van het aantal 
leerlingen dat vereist is per 
desbetreffende schooltypen  

Uitzondering 
scholengemeenschap: vmbo met 
één, twee/drie of vier sectoren 

130, 160, 240  

(Rijksoverheid, 1963a; Rijksoverheid, 1963b) 
 
Bij de (fictieve) scholengemeenschap van het kengetal is uitgegaan van deze wettelijke normen. Andere onderzoeken geven  andere normen aan, zoals één 
scholengemeenschap met 1268 leerlingen op stedelijk niveau met een breed spectrum aan onderwijsniveaus (Movisie, 2008). Een ander voorbeeld is 
gebaseerd op de gegevens van het CBS (in Stipo, 2012). Hierin wordt aangegeven dat in het schooljaar 2009/2010 in Nederland 935.427 leerlingen op 657 
scholen voortgezet onderwijs ontvingen. Dit betekent dat het gemiddeld aantal leerlingen per school 1424 leerlingen bedroeg.  
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Dorpshuis/Buurthuis/Multifunctionele accommodatie/centrum 
 
 
Kengetal 
2800 inwoners per accommodatie 
 
Argumentatie 
Op een tweetal plekken in Nederland is onderzocht wie er met name gebruik maken van dorpshuizen/buurthuizen en multifunctionele accommodaties of 
centra (MFA’s/ MFC’s). In Noordenveld, Drenthe (STAMM CMO, 2012b) wordt aangegeven dat dorpshuizen en activiteitencentra met name in het eigen dorp 
bezocht worden. In Borger, Drenthe (STAMM CMO, 2012a) wordt ook aangegeven dat dorpshuizen en MFA’s met name door de inwoners van het dorp 
bezocht worden. 
 
In de gemeente Goes (Movisie, 2008) is gekeken naar MFA’s die zowel in steden als in dorpen voorkomen. Hier kwam uit naar voren dat er ongeveer 1 
accommodatie per circa 5000 inwoners aanwezig is. Er wordt opgemerkt dat dit getal ertoe zou kunnen leiden dat kleine kernen te weinig inwoners zouden 
hebben voor een MFA. Maar dat er niet onderschat moet worden wat deze accommodatie betekent als ontmoetingsplaats voor bewoners en dat de sociale 
structuur van een plek erg bepalend is voor het voorbestaan van een dergelijke accommodatie. Ter vergelijking, de kleinste kern van dit onderzoek met een 
MFA, had 536 inwoners. 
 
Een ander onderzoek (Stipo, 2012) geeft aan dat er ongeveer 660 buurthuizen en wijkcentra in Nederland zijn, wat één buurthuis/wijkcentrum per 25.000 
inwoners zou betekenen. Hierbij wordt wel aangemerkt dat niet alle dorpshuizen hierin zijn meegenomen en sommige instellingen meerdere centra beheren.  
Daarom wordt er gekozen voor een gemeentelijke richtlijn van één buurthuis, dorpshuis of wijkcentrum per 8.000 inwoners.  
 
Op de website van Doarpswurk (2013) wordt aangegeven dat er ongeveer 230 dorpshuizen in Fryslân aanwezig zijn. Met een bevolkingsaantal van 646.817 
inwoners in januari 2013 (CBS, 2013b), komt dat gemiddeld neer op ongeveer 2812 inwoners per dorpshuis in Fryslân.   
 
Kortom: het is lastig om een normgetal toe te kennen aan deze voorziening. De getallen die bekend zijn, verschillen met duizendtallen.  
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Sportvoorzieningen (sporthal, sportzaal, gymzaal) 
 
 
Kengetal 
Gymzaal: 3000 inwoners; Sportzaal: 3000 inwoners (i.p.v. gymzaal); Sporthal: 10.000 inwoners 
 
Afstand 
In een dorp kunnen verscheidene sportvoorzieningen aanwezig zijn, vaak zijn er sporthallen, sportzalen en gymzalen aanwezig. Het verschil tussen sporthallen 
en sportzalen is voornamelijk het aantal vierkante meters vloeroppervlakte. In de Planologische kengetallen (Nijhof, 2001) worden de afmetingen van deze 
sportvoorzieningen weergegeven op basis van verschillende oppervlakten (zie onderstaande tabel). 
 

 Afmeting in aantal meters 
Gymzaal 12*21= 252m2 
Sportzaal 13*22= 286m2, 16*28= 448m2, 22*28= 616m2 
Sporthal 22*42= 924m2, 28*44= 1232m2, 28*48= 1344m2 

 
Hieruit blijkt dat de alleen de afmeting van de gymzaal vaststaat en van de sportzaal en sporthal kan variëren. Wat als vuistregel kan worden gezien is dat een 
sporthal is uit ongeveer drie delen bestaat met elk een oppervlakte van een (ruime) gymzaal. Sporthallen zijn hierdoor vooral geschikt voor wedstrijdsporten. 
Sportzalen zijn gemiddeld twee keer de afmeting van een gymzaal. Hierdoor zijn sport- en gymzalen vooral geschikt voor trainingen en het bewegingsonderwijs 
(basisschoolonderwijs). 
 

Aantal uren bewegingsonderwijs Afstand basisschool tot gymzaal 
minimaal 5 tot 15 klokuren 7,5 km hemelsbreed 
15 tot 20 klokuren afstand maximaal 3,5 km hemelsbreed 
20 of meer klokuren  binnen 1 km hemelsbreed  

 (naar Netwerk Noordoost, 2011) 
 
De Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO, 2012) adviseert gemeenten de volgende maximale afstandscriteria voor van een schooltype 
naar een sportzaal te hanteren, uitgedrukt in afstand over de weg vanaf school.  

Type school Afstand in kilometers 
(Speciaal) basisonderwijs 0.75  
(Voortgezet) speciaal onderwijs inpandig bereikbaar, maximaal 0.3  
Praktijkonderwijs en Leerweg ondersteunend onderwijs 1  
Voortgezet onderwijs 2  
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In een onderzoek van het Mulier Instituut (Elling & Van den Doolin, 2010) wordt aangegeven dat 75% van de niet-sporters niet meer dan een kwartier wil 
reizen naar een sportvoorziening. Wat overeenkomt met de constatering dat er bij voorkeur een afstand van 3-5 kilometer tot de binnensportvoorziening 
wordt aangehouden, om het sporten te stimuleren (Planologische kengetallen, 1979). 
 
Argumentatie 
In Drenthe, in de gemeenten Noordenveld en Borger, wordt aangegeven dat men voor sportvoorzieningen kan voor een deel in het eigen dorp terecht kan 
(STAMM CMO, 2012b) en dat men meestal in het eigen dorp lid is van een sportschool of sportvereniging (STAMM CMO, 2012a).  
 

 Stipo, 2012 Movisie, 
2008 

Planologische kengetallen (Nijhof, 2001) 

Gymzaal 3.000  3.000 
Sportzaal 17.500 (2.000-3.000 bij kleine 

kernen) 
 10.000-12.500  (2.000-3.000 voor kleine 

kernen) 
Sporthal 34.000 10.000-

25.000 
15.000-20.000 (4.000 kleine kernen) 

 
De gemeente draagt zorg voor de accommodaties die horen bij het basisschoolonderwijs en daardoor ook voor de accommodaties voor het 
bewegingsonderwijs. Dit betreft een gymzaal  van minimaal 252 m2 . Gezien de afstand van deze accommodatie tot de (basis)school, is de gymzaal een lokale 
voorziening.  Vanwege het grotere verzorgingsgebied van een sporthal kan hiervoor wel een samenwerking tussen gemeenten ontstaan (Netwerk Noordoost, 
2011). 
 
Door het Stipo (2012) wordt een richtlijn aangegeven van 0,33 gymzalen van 252 m2 per 1.000 inwoners, dit betekent omgerekend 1 gymlokaal per 3.000 
inwoners. Ook wordt er aangegeven dat er in 2006  Nederland16.334.210 inwoners had,  935 sporthalaccommodaties (vloeroppervlak minimaal 42 bij 22  
meter) en 480 sportzaalaccommodaties (kleiner dan 42 bij 22 meter). Omgerekend is dit dus ongeveer 17.500 inwoners per sportzaal en 34.000 per sporthal. 
Waar nog als kanttekening wordt aangegeven in een eerder onderzoek (Stipo, 2009) dat voor plattelandskernen er een draagvlak van 2.000 – 3.000 inwoners 
mogelijk is voor een sportzaal.  Movisie (2008) geeft ook een richtlijn voor een sporthal, namelijk 25.000 inwoners per sporthal van 2400m2. Als deze sporthal 
wordt omgerekend naar 924 m2 (de minimale omvang van een sporthal) betekent dat er ongeveer 10.000 inwoners voor een dergelijke zaal benodigd zouden 
zijn. De Planologische kengetallen (Nijhof, 2001) geeft voor de gymzaal dezelfde norm, maar wijkt voor de sportzaal en de sporthal enigszins af.  
 
Hierdoor is het kengetal  voor de gymzaal aan te duiden als 3.000 inwoners, voor de sportzaal wordt uitgegaan van het aantal voor kleine kernen, gesteld dat 
deze dan de plaats van de gymzaal vervangt en dus ook minimaal 3.000 inwoners als kengetal telt. Het kengetal voor de sporthal kan waarschijnlijk beter rond 
de 10.000 worden gesteld, gezien de variatie in omvang van de sporthallen en de variatie in de kengetallen lijkt het onwaarschijnlijk dat het getal van 4.000 
(Nijhof, 2001) nog actueel is. 
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Zwembad (openlucht, overdekt) 
 
 
Kengetal 
Overdekt: 150.000 inwoners; Openlucht: 50.000 inwoners 
 
Afstand 
Er is geen wettelijke maximale afstand van een woning tot een zwembad bepaald, maar de Koninklijke Nederlandse Zwembond (Netwerk Noordoost, 2011) 
hanteert een afstandscriterium van 10-15 km van een woning tot een plek om zwemles te verkrijgen. Dit wordt gehanteerd omdat zwemles wordt gezien als 
een belangrijke voorziening in het kader van een veilig wonen en leven. Voor wedstrijdsport en recreatief zwemmen wordt geen criterium gegeven, maar er 
wordt aangegeven dat het belangrijker is dat wedstrijdsport op kortere reisafstand ligt dan het recreatief zwemmen. 
 
In de Zwemmonitor (Werff et al., 2012) wordt aangegeven dat als een zwembad op 3 km reisafstand ligt,  94% van de zwemmers deze afstand wil afleggen, bij 
5km is dat 82%, bij 10 km is dat 45% en bij meer dan 15 km nog maar 26% van de zwemmers. Dit geeft aan dat ook voor het recreatief zwemmen het 
afstandscriterium bij de 10-15 km ligt. 
 
Argumentatie 

 Zwembad Overdekt zwembad Openlucht zwembad 
CBS, 2006 122.000 133.000 49.000 
Movisie, 2008 80.000   
Planologische 
kengetallen, ( Nijhof, 
2001) 

100.000 (combi-
zwembaden) 

40.000-50.000  

Kûpe  150.000  
Sawn Stjerren   35.000 (niet rendabel) 

 
Ook voor de zwembadvoorziening zijn uiteenlopende kengetallen aanwezig. Het CBS (2008) geeft aan hoeveel inwoners er gemiddeld per zwembad in 
Nederland zijn. Dit is gemiddeld 122.000 per zwembad en uitgesplitst naar type zwembad, betekent dit gemiddeld 133.000 inwoners per overdekt zwembad en 
gemiddeld 49.000 per openlucht zwembad. Movisie (2008) geeft een richtlijn aan van één zwembad per 80.000 inwoners, waarbij al een kanttekening wordt 
gemaakt dat dit geen harde norm is en afhankelijk is van het voedingsgebied. Volgens de Planologische kengetallen (Nijhof, 2001) ligt het minimum aantal 
inwoners voor een overdekt zwembad op 40.000-50.000.  

In Noordoost Fryslân heeft het overdekte zwembad de Kûpe in Buitenpost circa 150.000 bezoekers op jaarbasis (SP, 2009) en het openlucht zwembad de Sawn 
Stjerren in de gemeente Ferwerderadiel had ongeveer 35.000 bezoekers in 2010 (zowel recreatief als instructiezwemmen), maar een negatieve exploitatie 
(Grontmij, 2011).  
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Waarschijnlijk valt hiermee te stellen dat 35.000 bezoekers te weinig is voor een openluchtbad en dat dit eerder rond het gemiddelde van ongeveer 49.000 
bezoekers (CBS, 2008) zal moeten liggen. 
Het wordt lastiger om een norm te stellen voor een overdekt zwembad. Het gemiddelde ligt misschien op 133.000, maar het getal vanuit de Planologische 
kengetallen (Nijhof, 2001) ligt een stuk lager. Vanwege dat het laatste getal uit een ouder onderzoek komt en er ook geschreven wordt over een sluiting van de 
Kûpe (SP, 2009) wordt ervoor gekozen om het kengetal op 150.000 te zetten. 
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Bijlage 2: Afstanden van de woonplek naar de school 
 
Op de spider kaarten (verbinding school naar woonplek van leerling) kan 1 lijn voor meerdere leerlingen gelden. M.a.w. meerdere leerlingen wonen op de 
zelfde postcode met 6 posities. I.v.m. missende woonlocaties van leerlingen kunnen bepaalde scholen niet afgebeeld zijn. 
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Bijlage 3: Verspreiding VO scholen met NOF leerlingen in Noord Nederland 
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Bijlage 4: Sportvoorzieningen: buitensport 
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Bijlage 5: Achtergrondvoorzieningen 
 
Supermarkt (kaart 5.1) 
Peuterspeelzaal (kaart 5.2 
Kinderopvang (kaart 5.3) 
Zorgvoorzieningen  

• Huisarts (kaart 5.4) 
• Verpleeghuis(kaart 5.5) 
• Hospices(kaart 5.6) 
• Woonzorgcentra (kaart 5.7) 

Bank (kaart 5.8) 
Pinautomaat (kaart 5.9) 
Bibliotheken(kaart 5.10) 
Culturele instellingen (musea) (kaart 5.11) 
Openbaar vervoer (bushaltes, inclusief belbushaltes) (kaart 5.12) 
 
Voor zorg is gebruik gemaakt van een overzicht van de provincie Fryslân, uit 2008. Het gaat om verpleeghuizen, woonzorgcentra en hospices. In sommige 
gevallen gaat het om instellingen die twee of drie van de genoemde functies verzorgen. 
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Kaart 5.1 
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Kaart 5.2 
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Kaart 5.3 
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Kaart 5.4 

 
 

In sommige gevallen is sprake van 
een groepspraktijk met meerdere 
huisartsen voor een groep dorpen 
(bv. Trynwâlden). Dit kan het beeld 
vertekenen. 
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Kaart 5.5 
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Kaart 5.6 
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Kaart 5.7 
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Kaart 5.8 
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De bibliotheek in Hallum sluit in december 2013. 
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