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Waarom een ondernemersfonds

• Toename van freeriders in winkelgebieden en op 
bedrijventerreinen

• Vrijwillige bijdragen voor financiering van 
activiteiten/voorzieningen liepen terug, 
bijvoorbeeld Fries Straatfestival, Sinterklaasintocht

• Dalende organisatiegraad van het lokale 
bedrijfsleven



Leeuwarder OndernemersFonds
• Oprichting LOF in 2009

• Fonds wordt gevoed met de opbrengst opslag op 
OZB-tarief in de categorie niet-woning (gebruiker 
en eigenaar)

• Opslag 5,5%

• Opbrengst: ca. € 850.000 per jaar 

• Opbrengst Leeuwarderadeel nog niet bekend



Uitleganimatie LOF

https://www.youtube.com/watch?v=R44bD
vKE1dY

https://www.youtube.com/watch?v=R44bDvKE1dY
https://www.youtube.com/watch?v=R44bDvKE1dY


Leeuwarder OndernemersFonds

• Verdeling trekkingsgeld: via geografisch  indeling 
(postcodegebied) 

• Besteding trekkingsgeld via een collectief (vereniging)

• Bovenstedelijk budget (15%): besteding via Raad van 
Advies (vertegenwoordiging van alle 
ondernemersverenigingen)



Leeuwarder OndernemersFonds
Stichting

• Brede vertegenwoordiging in het stichtingsbestuur

• Overeenkomst met de Gemeente, B & W

• Gestart met een concessie voor 3 jaar (evaluatie)

• Jaarlijks accountantscontrole

• Jaarverslag via B & W naar de Raad

• Raad van Advies, begroting en financieel jaarverslag

• Concessie 2x verlengd met 5 jaar t/m 2021



Voorbeelden besteding 

• Sinterklaasintocht

• Frisian Solar Challenge

• Serious Request



• Ljouwert Culinair

• Fries Straatfestival



LED Feestverlichting en Sfeerverlichting



• Parkmanagement Industrieterreinen      
De Zwette en De Hemrik

• Duurzaamheidsproject De Hemrik



Resultaat

– verhoogde organisatiegraad van profit en non profit in de 
gemeente 

– >95% van de  postcodegebieden heeft een 
ondernemersvereniging 

- nieuwe samenwerkingsvormen: 

- St.Binnenstadsmanagement, koepel binnenstadsverenigingen

- MERO (Koopmans Meel, Dr Oetker, Ardagh Group en Friesland Campina)

- Zakenhart (kantooromgeving Tesselschadestraat)

- Clusters ondernemersverenigingen – geografisch bepaald



Resultaat

• positieve “flow”; er is meer mogelijk…en makkelijker

• evenementendichtheid is toegenomen

• verbinding met onderwijs is intensiever en wordt 
door het bedrijfsleven ondersteund.

• meer voorzieningen: Keurmerk Veilig 
Ondernemen/Keurmerk Veilig Uitgaan, inzet 
parkmanagers, WiFi in de binnenstad, 
camerabeveiliging op bedrijventerreinen etc.



Uit hoofdsponsorschap 
Culturele Hoofdstad door LOF 
blijkt breed draagvlak





Toekomst LOF      (LOF 2.0)

– Doel:

–  economische randvoorwaarden voor ondernemende 
   organisaties verbeteren

–  ontwikkelen en bevorderen van een aantrekkelijk          
woon, werk- en leefklimaat



Toekomst LOF
In dialoog met de achterban!

• LOF als onderdeel van een 
ondernemersstructuur in de  gemeente 
Leeuwarden

 



Een goed ondernemersklimaat begint bij een 
krachtig collectief !



Ons hoofdthema’s

• Uitbreiding in 2018 met gemeente Leeuwarderadeel en 
Littenseradiel (deels)

• Initiërend, aansluiten op hoofdsponsorschap LF2018 

• De Economische Legacy van LF2018



Vragen?

www.leeuwarderondernemersfonds.nl

http://www.leeuwarderondernemersfonds.nl/

