
In Friesland staat een huis… 
De Provincie bepaalt het aantal kavels voor de woningbouw, de 
zogenoemde contingenten. Veelal wordt hierbij geen goede balans 
gevonden tussen vraag en aanbod én worden er vaak contingenten 
beschikbaar gesteld voor de steden en grote kernen. 
Provinciaal Belang Fryslân wil in de vorm van starterswoningen en 
levensloopbestendige woningen bouwen voor zowel jong en oud en 
wil dit ook in de kleine kernen. 
 
Bewoners in de kleine(re) kernen zijn de basis voor een gezonde lokale 
economie. Zonder voldoende aanwas van mensen verdwijnt niet 
alleen het woonplezier in de kleinere dorpen, maar ook de bushaltes, 
de winkels, de scholen, de pinautomaten, de huisartsen etc. 
We moeten bij het bouwen van woningen meer rekening houden met 
de werkelijke behoefte. Daarbij kan het bouwen worden gestimuleerd 
door bij het toekennen van contingenten een aantal extra toe te 
kennen onder de voorwaarde dat deze meerdere gronden worden 
toegewezen aan de kleinere kernen. De Provincie kan hierin sturen en 
stimuleren. 
 
Met de afstand van wonen naar werk hoeft de laatste jaren ook 
steeds minder rekening te worden gehouden. Momenteel is de 
gemiddelde afstand om naar het werk te komen rond de 22 km., 
terwijl veel mensen het zelfs heel acceptabel vinden als ze zeventig tot 
negentig minuten per dag onderweg zijn om op hun werk te komen. 
Hier staat het landelijk wonen (goedkoper en in minder drukke wijken) 
als compensatie tegenover. De mensen vinden hierin zelf wel hun 
balans. 
 
Wellicht levert het welstandsvrij bouwen (zonder dat wordt getoetst 
aan de Welstandsnota en zonder raadpleging van de 
welstandscommissie), een grotere interesse bij de mensen op om in 
de diverse dorpen te mogen bouwen. Welstandsvrij is uiteraard niet 
regelloos. De bouwplannen moeten uiteraard wel passen binnen het 
betreffende bestemmingsplan, de beheersverordeningen en het 
wettelijk bouwbesluit. Plaatsen waar dit al wordt toegepast hebben 
hier goede ervaringen mee opgedaan. Dit is gemeentelijk beleid, 
belangrijk is dat er wel voldoende contingenten zijn om te bebouwen. 
 
Provinciaal Belang Fryslân pleit voor een toekomstvisie op basis van 
demografische omstandigheden, veranderende wensen van 
woningzoekenden, de visies van gemeenten en zo weinig mogelijk 
beperkingen. Je moet heel goed kijken naar de lokale situaties. 
Daarom spelen gemeenten een bepalende rol, niet de Provincie, dus 
gebaseerd op initiatieven van onderop. En de Provincie moet zich 
voegen naar de wensen van die gemeenten. Het grote voordeel is dat 
Friesland dan groeit qua inwoners. En dat is weer goed voor 
werkgelegenheid, het in stand kunnen houden van voorzieningen, 
levendigheid etc.  
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