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Introductie 
 

Het Comité Belangenbehartiging Polderhoofdkanaal heeft de Wetenschaps-

winkel van de Universiteit Twente een verzoek gedaan tot het opstellen van 

een second opinion inzake de openstelling van het Polderhoofdkanaal in 

Zuidoost Friesland. Het verzoek is hierbij gericht op enkele nieuwe 

economische argumenten in het besluitvormingsproces. Deze second 

opinion is in zeer korte tijd opgesteld op basis van beschikbare rapporten 

uitgebracht rondom het Polderhoofdkanaal. Deze second opinion richt zich 

dan ook enkel op de argumentatie van de economische effecten van het 

openstellen van het Polderhoofdkanaal. 
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Nieuwe werkgelegenheid 
 

De schattingen van nieuwe werkgelegenheid naar aanleiding van het 

openstellen van het variëren tussen de 9 en 25 full time equivalenten (FTE). 

Dr. Sijtsma (2007) schat het aantal FTE’s op 9 op basis van een contra-

expertise op het rapport van Grontmij in 2004. In het rapport van Grontmij 

werd uitgegaan van 20 FTE op basis van de investering gemoeid met het 

openstellen van het polderhoofdkanaal, maar deze schatting is volgend Dr. 

Sijtsma erg ruw. Tevens worden 18,5 FTE in het rapport van Grontmij 

concreet gemaakt door deze te relateren aan het aantal schepen dat het 

Polderhoofdkanaal zal gebruiken. In de contra-expertise van Dr. Sijtsma 

komt naar voren dat iets meer dan de helft van deze 18,5 FTE niet kan 

worden toegerekend aan de openstelling van het kanaal (en al reeds 

hebben plaatsgevonden). 

De hoogste en meest recente schatting van 25 FTE is gemaakt door ZKA 

Consultants & Planners (2010) en is gebaseerd op de verwachte 

investeringen van initiatiefnemers in de regio. Uit p12 en bijlage 2 van het 

rapport uit 2010 blijkt dat rondvraag over verwachte investeringen en 

omzet bij betrokken ondernemers, de belangrijkste bron is waarop de 

schatting van 25 FTE is gebaseerd. Deze methode brengt veel onzekerheden 

met zich mee, aangezien de ondervraagden verschillende verwachtingen 

kunnen en zullen hebben van het openstellen van het kanaal. Concreet is 

het onzeker wat de verwachting is van de ondervraagden over: 

- het aantal schepen dat het kanaal zal gebruiken en hoeveel hiervan 

Nij Beets of De Veenhoop als bestemming zien (vergelijkbaar met 

‘ingebruikname recreatievaart’, één van  de grote risico’s in het 

risicodossier’ (Oranjewoud, 2011)), 

- hoeveel geld de (gemiddelde) bezoeker uit zal geven en aan welke 

activiteit, 

- de verdeling of toename in omzet die direct aan de gebruikers van het 

kanaal kan worden toebedeeld,   

- de verdeling of toename in omzet die verwacht wordt door de 

toename van de levendigheid en/of welvaart van de regio, en 

- in welke mate de initiatieven met elkaar concurreren en/of af-

hankelijk van elkaar zijn. 
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Ook is het onduidelijk hoe de benodigde investeringskosten voor de 

individuele initiatieven zijn opgenomen in de afweging. Hierdoor bestaat 

bijvoorbeeld onduidelijkheid over wie de aanleg van een opberg-/ 

passantenhaven zal bekostigen, terwijl dit een belangrijke voorwaarde lijkt 

voor de andere initiatieven. Bovendien ontbreekt de concrete onder-

bouwing per initiatief van de schatting van de totale omzetimpuls (die 

uitkomt op 2.25 miljoen euro per jaar) en een vergelijking met de totale 

investeringskosten. 

 

Andere economische argumenten 
 

Naast nieuwe werkgelegenheid worden andere economische argumenten 

aangedragen voor de openstelling van het Polderhoofdkanaal (ZKA 

Consultants & Planners, 2010). Hieronder worden enkele puntsgewijs 

besproken. 

 

Economische dragers 
 

De sectoren die de economische ontwikkeling in de regio dragen, zoals de 

landbouw en industrie, verliezen in kracht en het is daarom logisch om te 

zoeken naar andere dragers. Dragers die samenhangen met toerisme 

(recreatie, horeca) laten wel groei zien en passen binnen de plannen van de 

regio (streekplan Fryslan 2007 en beleidsnota Recreatie en Toerisme). De 

keuze om te investeren in toerisme is op dit gebied daarom gerecht-

vaardigd. 

Een ander argument is dat toeristische activiteiten geen belemmering 

vormen voor andere economische dragers. Dit argument lijkt gerecht-

vaardigd zolang er geen (boeren)bedrijven onbereikbaar worden door de 

openstelling van het kanaal (weghalen toegangsbrug) of er voor 

natuurcompensatie geen landbouwgrond wordt gebruikt.  
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Voorzieningenniveau 

 

Het in stand blijven van voorzieningen zoals winkels en horeca wordt 

gezien als belangrijk argument voor het openstellen van het 

Polderhoofdkanaal. Met de toename in toerisme en de daarmee gepaarde 

toename in economische activiteiten zouden deze voorzieningen in stand 

blijven. Echter, de hierboven beschreven onzekerheden in de te verwachten 

nieuwe werkgelegenheid, werken door in dit argument en maken dus de 

instandhouding van de voorzieningen onzeker. Ook kan worden gekeken 

hoe het voorzieningenniveau kan worden ondersteund door het geld voor 

het Polderhoofdkanaal anders te gebruiken.   

 

Levendigheid aan het water 

 

Levendigheid aan het water als gevolg van de openstelling van het 

Polderhoofdkanaal wordt aangedragen als drijfveer voor nieuwe 

toeristische activiteiten, zoals fietsen of horeca aan het water. Deze 

activiteiten zijn echter ook al onderdeel van de schatting van de omzet door 

de initiatiefnemers in Nij Beets en De Veenhoop en kunnen dus niet 

opnieuw als argument dienen. Voor bedrijven op het gebied van toelevering 

en onderhoud die eveneens zullen profiteren van het de omzet rond de 

toeristische activiteiten geldt eenzelfde redenering.  

Daarnaast wordt genoemd dat de openstelling van het Polderhoofdkanaal 

de ‘break even omzet’ en ‘kritische massa’ voor de economische activiteiten 

zal bewerkstelligen. Deze verschijnselen worden echter niet gedefinieerd of 

onderbouwd.  

 

Waardevermeerdering vastgoed 

 

Een waardevermeerdering van ‘10 tot 15%’ van vastgoed in de omgeving 

van natuur zou ‘een aanvullend afgeleid effect’ zijn. Ten eerste is niet 

duidelijk hoe de openstelling van het kanaal leidt tot meer natuur en ten 

tweede geven bewoners van de belangenorganisatie juist aan dat de rust en 
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stilte in combinatie met de natuur belangrijke argumenten zijn waarom zij 

in dit gebeid willen wonen. 

 

Voorbeeld projecten 

 

In enkele voorbeelden van andere projecten/investeringen in toerisme wil 

ZKA laten zien dat deze wel degelijk invloed hebben op de economie. Een 

vergelijking van bijvoorbeeld de economische omstandigheden 

voorafgaand aan de investeringen of de verhouding tussen investerings-

kosten en nieuwe werkgelegenheid blijft echter uit.  

 

Conclusie 

 

Het bovenstaande laat zien dat de inschatting van de economische effecten 

van de openstelling van het Polderhoofdkanaal grote onzekerheden bevat 

en dat deze onzekerheden slecht zijn gekwalificeerd en gekwantificeerd. De 

schatting van de werkgelegenheid op basis van rondvraag is erg onzeker en 

het lijkt daarom verstandig om een schatting van het aantal bezoekers en 

hun uitgaven te gebruiken, zoals in het rapport van Grontmij en de contra-

expertise van dr. Sijtsma. Daarnaast leiden de andere economische 

argumenten tot onduidelijkheid en zijn ze moeilijk te scheiden van de 

verwachtingen van initiatiefnemers in Nij Beets en De Veenhoop. 
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