
Provincie Fryslân 

Fryslân, ook wel bekend onder de historische naam Frisia, is een Nederlandse provincie gelegen 
in het noorden van het land. The provincie Fryslân had november 2019 een populatie van 
649,988 inwoners en een oppervlakte van 5,749 km2. Dit komt overeen met 3,7% van de 
bevolking en 14% van het landoppervlakte. In het jaar 2017 bedroeg het bruto regionaal product 
van Fryslân € 19.2 miljard. Hiermee vertegenwoordigd Fryslân 2.6% van het bruto nationaal 
product van Nederland. Dit is ongeveer € 29,600 per capita. Dat is 30.8% lager dan het landelijk 
gemiddelde. 

De RIS3 onderwerpen van de provincie Fryslân zijn watertechnologie en melk (zuivelindustrie). 
Fryslân is onderdeel van de regio Noord-Nederland. Het OP EFRO is georganiseerd samen met 
de provincies Drenthe en Groningen. De RIS3 strategie heeft voor Noord-Nederland 4 
maatschappelijke uitdagingen gedefinieerd:  

1. Gezondheid, demografie en welzijn 
2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie 
3. Betrouwbare, schone en efficiënte energie 
4. Schone, veilige watervoorziening 

Momenteel worden de nieuwe RIS3-strategie en het OP EFRO opgesteld. Over het belang van 
watertechnologie voor met name Noord-Nederland en provincie Fryslân is tijdens de eerste 
bijeenkomsten in 2019 overeenstemming bereikt. In 2020 zullen meer gedetailleerde plannen 
en programma's worden ontwikkeld. 

Hoewel de watertechnologie sector relatief klein is, wordt deze als een sterke regionale 
specialisatie beschouwd. Met ongeveer 2500 banen in de sector watertechnologie in Fryslân, 
100 innovatieve kmo's, 2 publieke drinkwaterwaterbedrijven en 10 sectorale kennisinstellingen. 
Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology, vormt de kern van 
het ecosysteem. (Buck Consultants International). Het Wetsus-onderzoeksprogramma is een 
door de industrie aangestuurd onderzoeksprogramma waarin 50 professoren uit 20 
onderzoekscentra uit 9 EU-landen onderzoek uitvoeren en meer dan 100 bedrijven de 
onderzoeksagenda bepalen. Het Wetsus-programma heeft tot dusver geresulteerd in 33 spin-
off-bedrijven, meer dan 700 veel geciteerde research papers, bijna 90 hoogwaardige patenten 
en meer dan 100 afgestudeerde PHD-studenten. 

De uitdaging van het cluster watertechnologie in Fryslân is om nog meer kennis te verwaarden. 
Dit werkt als je kijkt naar het aantal spin-offs van Wetsus (33) en startups (25). De omzet van 
bedrijven in het cluster werd in 2017 geschat op 450-480 miljoen. Het cluster is exportgericht: 
driekwart van de bedrijven opereert internationaal, het aandeel van de export als onderdeel van 
de omzet wordt geschat op 35-40%. (Buck Consultants International) 

 

Achilles heel: Fryslân heeft zelf geen universiteit en daarom is de primaire financiering voor 
onderzoek binnen de regio een voortdurende uitdaging. De gemeente Leeuwarden, de provincie 
Fryslân en de nationale ministeries (Economische Zaken & Onderwijs, Wetenschap en Cultuur) 
dragen bij aan het onderzoeksprogramma van Wetsus. De clusterorganisatie Water Alliance 
wordt gefinancierd door de provincie Fryslân en CEW wordt voornamelijk gefinancierd door het 
ministerie van onderwijs. Tijdens het EFRO-programma 2014-2020 is het bijna onmogelijk 
gebleken om een WaterCampus of Wetsus-activiteit of -project mede te financieren met EFRO-



financiering. Het EFRO is in de programmeringsperiode 2014-2020 te veel gericht op het 
financieren van alleen de laatste stap van de innovatieketen: het naar de markt brengen. 
Gelukkig is er met het oog op de volgende periode momenteel een vruchtbare discussie in de 
regio en in Brussel om de focus te veranderen en ook lagere TRL-niveaus mogelijk te maken, en 
het EFRO als medefinancieringsinstrument te gebruiken. 

In het kader van Europese partnerschappen wordt het EFRO genoemd als "een financiële 
bijdrage die zal worden toegestaan en beschouwd als een nationale bijdrage". In onderstaand 
voorbeeld zou de financiering voor 35% kunnen bestaan uit nationale (of regionale) openbare 
financiering, 35% vanuit het EFRO en 30% vanuit het co-fincieringsinstrument van Horizon 
Europa. 

 

 

Dit zou voor de provincie Fryslân en voor alle iWATERMAP-partners zeer interessant zijn om de 
kritische massa en impact van hun regionale innovatie-ecosysteem te vergroten. 

Het Europese partnerschap Water4All wordt momenteel ontwikkeld en bevat een verwijzing 
naar Water Smart Territories. In de huidige periode van iWATERMAP zullen er meer details 
worden gedeeld over Water4All in het bijzonder en cofinanciering in het algemeen, om het 
bewustzijn van regionale partners te vergroten en voor te bereiden op de volgende 
programmeerperiode. 

Vertaald in acties, wil Fryslân graag de volgende acties opnemen in het actieplan van 
iWATERMAP: 

• Critische massa-ontwikkeling: het gebruik van EFRO-financiering verbeteren, vooral bij 
de lagere TRL-niveaus en bij de cofinanciering van regionale onderzoek, ontwikkeling & 
innovatie, met name het Europese partnerschap Water4All kan hierbij zeer interessant 
zijn. 



• Human Capital: ontwikkel een Europese bachelor voor watertechnologie, trek meer 
masterstudenten aan en blijf het onderwijs en de samenwerking met beroepsonderwijs 
en -opleiding (CoVE Water) verder ontwikkelen. 

• Interregionale samenwerking: de samenwerking voortzetten, verbreden en verdiepen 
via WST en GWTHA. Waar mogelijk met Europese cofinanciering (Horizon Europa, 
Interreg, COSME, etc.) 

• Ontwikkel interreg-B-projecten, vergelijkbaar met Interreg NWE Water Test Network 
(WTN), samen met projectpartners in andere Europese geografische gebieden. Dit kan 
bijvoorbeeld zijn in de Oostzee, het Donau-gebied en de Middellandse Zee, of in andere 
omgevingen. 

 
 
Kritische Massa Innovatie Roadmap 
 

Fase 3: versterkte samenwerking (meer betrokkenheid van bedrijven en uitbreiding van nationale en 
Europese samenwerking) 
 
Winnen van regionale, nationale en Europese awards 

 
Coördinatie van H2020 projecten 

 
Coördinatie van onderzoek, innovatie en demonstratieprojecten (ESIF en Interreg) 

 
Oprichting van een Centre of Excellence (PPP waaraan de industrie zich voor lange 
termijn commiteert en minstens 25% contant betaalt voor preconcurrentiële 
onderzoeksprojecten) 
 

 

Het voorspellen van de vaardigheidsbehoeften binnen de sector. Opzetten van 
strategische samenwerking tussen de school voor beroepsonderwijs en -opleiding 
(MBO/ VET) en bedrijven die actief zijn in de RIS3-sector. Opleidingsprofielen en 
stages geoptimaliseerd 
 

 

Ontwikkel een speciaal mastertraject in overeenstemming met het RIS3-onderwerp 
en trek buitenlands talent aan om deel te nemen aan uitmuntende 2-jarige 
onderwijsprogramma's. 

 

Grote interesse van BSc- en MSc-studenten voor het uitvoeren van scripties of 
stages in de RIS3-regio  
Op watertechnologie toegewijd onderzoeksprogramma en hoog aantal PHD's actief 
in RIS3-onderwerp  

Samenwerking met kennisinstellingen, universiteiten en bedrijven uit andere regio's 
en andere lidstaten  

Toenemend aantal start-ups actief in RIS3-onderwerp 
 

Verbinding maken met andere clusters op regionaal, nationaal en Europees niveau 
 

Regio en lidstaat concentreren de financiering op een specifieke maatschappelijke 
uitdaging binnen de regio en vergroten zo de kritische massa en creëren tevens 
gunstige condities voor internationale samenwerking  

Toegenomen interesse in scale-ups 
 

 



 
 

Stage 4: Pioneering region: intensieve samenwerking op Europees niveau 
Regio en nationale lidstaat concentreren aanzienlijke middelen op RIS3-
onderwerp. Centre of Excellence evolueert naar European Centre of 
Excellence (PPP waarin de binnenlandse en buitenlandse industrie zich 
voor lange termijn aan commiteert en minstens 25% contant betaalt 
voor preconcurrentiële onderzoeksprojecten). 

 

Kritische massa maakt onderzoek en innovatie met een hoog risico 
mogelijk, beginnend met de laagste TRL-niveaus en leidend naar TRL6 
binnen het onderzoeksprogramma met internationale deelnemers. à 
Regio wordt de belangrijkste bron van baanbrekende technologieën in 
de gekozen RIS3-sector. 

 

Nieuwe technologieën versterken het concurrentievermogen van de 
regio, de lidstaat en de Europese Unie. Nieuwe producten en diensten 
vinden gemakkelijk hun weg binnen de Global Value Chain. De regio 
biedt unieke producten en diensten aan die veel verder gaan dan 
state-of-the-art. 

 

European Centre of Excellence coördineert een MSCA Co-Fund-
project, trekt nog meer Europees en mondiaal talent aan en creëert 
meer zichtbaarheid van het onderzoeksinstituut. 

 

European Centre of Excellence heeft een pan-Europese invloed op de 
onderzoeksagenda van de RIS3-sector. 

 
Samenwerking tot stand brengen met andere wetenschapsgebieden 
(multidisciplinaire samenwerking) en dit onderzoek uitvoeren binnen 
de RIS3-regio: verbreding van de wetenschappelijke input. Bedrijven 
uit andere economische sectoren aantrekken om deel te nemen in de 
RIS3-regio. 

 

Europeanisering en internationalisering verder versterkt, innovatieve 
bedrijven uit heel Europa en de wereld verbinden zich met het 
innovatie-ecosysteem en nemen deel aan risicovol onderzoek. 

 

De regio ontwikkelt ondersteunende instrumenten voor start-ups uit 
de regio zelf en voor andere start-ups overal in de EU, waar mogelijk 
in samenwerking met EIT KICs.  

De regio heeft een hoge banengroei in de regio voorspeld en start een 
speciaal programma voor het basis- en secundair onderwijs om het 
bewustzijn van studenten te vergroten en de interesse van jonge 
leerlingen voor de RIS3-sector te wekken (bijv. voor een specifiek type 
BETA-onderwijsprogramma). 

 

Uniek ecosysteem wordt erkend binnen Europa en de wereld, talent 
wordt gemakkelijk aangetrokken.  



Wereldwijde gemeenschap van investeerders die graag jaarlijkse 
vergaderingen bijwoont om start-ups te ontmoeten, meer te weten te 
komen over nieuwe patenten en financieringsmogelijkheden te bieden.  

 

 
Human Capital Roadmap 
 

 
Levenslang leren: basisonderwijs, secundair onderwijs en EQF 1-8 

 
Pilot Project Centre of Vocational Excellence Water (CoVE Water)  
 
 
Internationalisation and Interregional Cooperation Roadmap 
 



 
S3P Water Smart Territories (WST) 

 

 

Global Water Tech Hub Alliance (GWTHA) 

 

 


