
Taljochting Projektplan ‘Fryslân yn’e Pronk’ 
 
 
Oanlieding 
Demografyske ûntwikkelingen, funksjeferoarings op ‘t doarp en plattelân en ekonomyske 
resesje sille de kommende jierren grutte gefolgen hawwe foar it yn stân halden fan it 
kultureel erfguod. Tal fan gemeentlike subsydzjeregelingen foar partikuliere 
wenningferbettering binne ôfboud, de measte gemeenten hawwe boppedat gjin aktueel 
ynsjoch mear yn harren karakteristike pannen. Omdat karakteristike pannen en 
lytsskalige lânskipseleminten bydrage oan de werkenberens fan de leefomjouwing en 
bepalend binne foar de oantreklikheid fan de streek, is aksje no needsaaklik. Fryslân as 
moaiste provinsje op syn alderbêst, Fryslân yn ‘e Pronk. 
 
Doelen 
Haaddoelen:  

-         Efterútgong gemeentelike karakteristike gebouwen en lânskipseleminten stilset 
(in eksplisyt doel yn 't koalysjeakkoard)  

-         Wurkgelegenheidsympuls bou en restauraasjebedriuwen foar de langere termyn 
-         Ynpuls oan behâld restauraasjeambacht 

Bykommende doelen: 
-         Erkenning fan it belang fan gemeentlike monuminten 
-         Grutskens fan ynwenners op harren eigen leefomjouwing  

 
 
It stimulearringsfûns wol trije doelgroepen betsjinje: 

-         Karakteristike partikuliere wenhuzen 
-         Karakteristike lytse bedriuwspanden dy ‘t foar bewenning geskikt makke wurde 

kinne (bgl winkelstrjitten nei in funksjeferoaring, beskerme doarpsgesichten),   
-         Lytsskalige boude lânskipseleminten (bgl poldergemaaltsjes, heaskuorkes en 

Amerikaanske wynturbines) 
 
It giet hjirby om in bydrage yn it kaskoherstel fan it pand (konstruksje, muorren, dakken 
en finsters ens)  Mooglik dat de kategory fundearringsherstel der oan taheakke wurde 
moat. It fûns is net bedoeld foar Ryksmonuminten. 
 
Finansiering 
Eardere gemeentlike regelingen gienen út fan in subsydzje fan sa ‘n  20% fan de 
subsidiabele kosten oant in fêststeld maksimum bedrach. Dit stimulearringsfûns fan sa 
'n 14,3 mln soe substansjeel oantrekliker wêze moatte om yn dizze krappe tiid eigen 
ynfestearrings los te meitsjen. It fûns sil 250 struktuerele arbeidsplakken opsmite. In 
rjochting foar in geunstige ferdieling soe wêze kinne: 
  

10% yn te setten as ko-finansiering foar de restauraasje fan lytsskalige 
lânskipseleminten  

90% yn te setten as in part ko-finansiering yn kombinaasje mei in revolvearjend part 
foar de restauraasje fan partikuliere wenhuzen. 



  
 
Oanpak 
It is tige wichtich dat boukundich herstel fan de meast dringende saken it earst oppakt 
wurdt. Dêrfoar is it needsaaklik dat der in aktuele ynventarisaasje, seleksje en 
wurdearring fan karakteristike pannen útfierd is. De útkomsten fan it Monuminten 
Ynfentarisaasje Projekt (MIP) fan ein foarige ieu soenen dêrby as útgongspunt brûkt 
wurde kinne. Oanfoljend soe in metoade as yn Tytsjerksteradiel tapast wurde kinne.  
It doel is om safolle mooglik jild beskikber te hâlden foar it feitlike opknappen en sa min 
mooglik te stekken yn de administraasje. De provinsje soe dêryn in koordinearjende en 
fasilitearjende rol ynnimme kinne.  
 

Yn inkele gemeenten lizze der útwurke restauraasjeplannen op de planke dêr ‘t earder 
gjin jild foar wie. Dêr soe fuortendaliks mei begûn wurde kinne.    
 


