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1 Inleiding: de provincie heruitvinden 
  

‘Geluk op 1’ is de centrale ambitie in ons bestuursakkoord. Om dat te bereiken streven we 
naar het vergroten van de brede welvaart in Fryslân. Afgelopen jaar hebben we in de 
‘Tussenbalans’ geconcludeerd dat we op koers liggen met de ambities en resultaten uit ons 
bestuursakkoord. 

Maar sinds dat bestuursakkoord is veel gebeurd. De coronacrisis, de ontwikkelingen rondom 
stikstof, de (gevolgen van de) oorlog in Oekraïne lieten en laten vanzelfsprekend ook hun 
sporen na in Fryslân. Die ontwikkelingen komen boven op een ontwikkeling die we al enige 
jaren zien: ons spaargeld raakt op. De omvang van onze Vrij aanwendbare reserve (VAR) is 
ongeveer gehalveerd ten opzichte van de vorige bestuursperiode. Door de crises die we net 
noemden en de tegenvallers die ermee samenhangen dreigen we in de toekomst structureel 
meer geld uit te gaan geven dan er binnenkomt. Zowel het laatste als het teruglopen van 
onze reserves verminderen onze mogelijkheden om in de toekomst flexibel in te kunnen 
spelen op nieuwe kansen of bedreigingen. 

Wij zien deze ontwikkelingen als een kans. Een kans om als provincie onszelf opnieuw uit te 
vinden. Daar waren we de laatste jaren al mee bezig. We zijn meer gaan samenwerken met 
andere overheden en maatschappelijke partijen. We denken bewuster na over onze rol en 
maken daar ook bewuster keuzes in. Daarnaast hadden we al aangekondigd in het 
bestuursakkoord om kritisch te gaan kijken naar wat we doen, en hoe, via een zero based 
budgetting (ZBB) exercitie. De eerste fase daarvan werd u voorgelegd bij de kadernota 2022, 
de tweede fase in dezelfde bijeenkomst als waarin deze kadernota wordt besproken. De 
keuzes die daarin aan u worden voorgelegd lossen ons dreigend structureel tekort op. Naast 
de ZBB-notitie wordt u ook de daarmee samenhangende benchmark capaciteit met andere 
provincies en de aan uw Staten toegezegde geactualiseerde notitie Strategisch 
personeelsplan voorgelegd. 

De standaardreactie op het teruglopen van middelen is om aan te kondigen ‘sober en 
doelmatig’ te willen zijn. Sober zijn we ook in deze kadernota, niet in de zin van karig, maar 
nuchter en reëel. We beperken ons tot voorstellen die noodzakelijk zijn voor afronding van 
ons bestuursakkoord, of vanuit nieuwe wettelijke verplichtingen en ontwikkelingen die we al 
in gang hebben gezet en onoverkomelijk zijn.  

Hoe sober we moeten zijn, wordt mede bepaald door hoe doelmatig we kunnen zijn. Waar 
tijdens de zbb-onderzoekingen bleek dat we op veel beleidsvelden, met name de fysieke, 
een goed inzicht hebben in de doelmatigheid van onze inspanningen, is dat nog niet overal 
zo. We gaan daarom de komende jaren door met het verder in beeld brengen van de 
relatieve effectiviteit van onze inspanningen op alle beleidsvelden. Niet om te bezuinigen, 
maar om het geld dat we hebben op elk beleidsveld zo effectief mogelijk te kunnen inzetten. 
Meer doen met minder middelen.  

Ons uitgangspunt zal daarbij altijd blijven dat we een betrouwbare overheid zijn en een schild 
voor diegenen die kwetsbaar zijn. Of dat de boer zonder perspectief is of de starter op de 
woningmarkt die geen huis kan vinden, geluk op 1 is geluk voor iedereen. En daarom blijven 
we rekening houden met hen wiens geluk in de verdrukking dreigt te komen. 
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2 Financiën 
 
Om onze keuze voor een sobere kadernota voor uw Staten tegen de juiste achtergrond te 
kunnen plaatsen presenteren we u in dit hoofdstuk, zoals elk jaar, de laatste financiële stand 
van zaken (een uitgebreid financieel kader vindt u in bijlage 1).  

2.1 Totaalbeeld baten en lasten ontwikkeling 
 
Door tijdelijke inkomsten en uitgaven liggen onze totale baten (inkomsten) en lasten 
(uitgaven) in principe altijd boven de structurele baten en lasten. Een beeld van de 
verwachte ontwikkeling van die totale baten en lasten wordt gegeven in onderstaand figuur. 

 

Het verschil in de totale lasten en baten in de eerste jaren ontstaat doordat geld uit onze 
reserves wordt benut om het uitvoeren van het bestuursakkoord mogelijk te maken. Als we 
dat niet zouden doen zou een veelheid aan tijdelijke uitgaven over de gehele begroting heen 
niet meer mogelijk zijn.   

Als provincie hebben we altijd incidenteel (tijdelijk) en structureel beleid. De afgelopen jaren, 
daartoe grotendeels in staat gesteld door de middelen die we uit de verkoop van onze 
NUON-aandelen ontvingen1, was dat incidentele deel omvangrijk. Grotendeels bestond dat 
uit zaken die uit hun aard inderdaad tijdelijk zijn. Maar daarnaast zijn ook een aantal zaken 
waar we eigenlijk niet mee kunnen en willen ophouden, en dus structureel zijn, uit onze 
aanzienlijke reserves gefinancierd.  

De reserves raken echter op. Dat betekent dat in de toekomst onze tijdelijke uitgaven vrijwel 
volledig betaald zullen moeten worden uit onze vrij aanwendbare reserve (VAR), de 
aanvulling daarop vanuit onze begrotingssaldi of bijdragen van derden. We belanden de 
komende jaren op een tweespoor voor die incidentele/tijdelijke uitgaven: degene die eigenlijk 
structureel zijn zullen we ook zo moeten gaan financieren, omdat de tijdelijke middelen 
daarvoor grotendeels wegvallen maar ook omdat dat getuigt van gezond financieel beleid. In 
het voorstel vanuit zero based budgetting doen we daarvoor al enige voorstellen. Degene die 
tijdelijk zijn zullen we strenger moeten afwegen dan voorheen tegen andere, ook bestaande 
uitgaven. De omvang daarvan zal sowieso (sterk) dalen.  

  

 
1 En daarnaast enigszins vanuit REP (Ruimtelijk Economisch Programma)-middelen of 
RSP(Regiospecifiek Pakket)-middelen en in bescheiden mate vanuit onze begrotingsoverschotten. 
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De sterk dalende blauwe lijn in de bovenstaande figuur vertelt het verhaal: tussen die blauwe 
lijn en de gele bevinden zich onze tijdelijke uitgaven aan allerlei beleidsterreinen. De gele en 
blauwe lijn zijn na het eind van deze periode alleen maar (vrijwel) in evenwicht als we ervan 
uitgaan dat we in de nabije toekomst veel minder tijdelijk geld uitgeven. Onze begroting loopt 
dan terug van € 600 mln. naar rond de € 350 mln. 

We zien dat ons structurele begrotingssaldo over 10 jaar licht negatief is (- €2,2 mln.). De 
voornaamste oorzaak daarvan ligt in de forse prijsstijgingen door de geopolitieke 
ontwikkelingen. Daarnaast is een van onze financiële uitgangspunten, ook in licht van de 
teruglopende VAR, dat er € 5 mln. structureel overblijft voor de volgende coalitieperiode 
(anders wordt de VAR geheel niet meer aangevuld). Dat betekent dat we structureel €7,2 
mln. tekortkomen en dat ook bij de structurele uitgaven keuzes gemaakt moeten worden. 
Voorstellen daarvoor, gebaseerd op ons ZBB-zelfonderzoek, worden u in deze vergadering 
voorgelegd. 
 

2.2 Ontwikkeling van onze Vrij aanwendbare reserve (VAR) 
 
De begrotingssaldi worden direct verrekend met onze VAR. Hieronder wordt de ontwikkeling 
van de VAR weergegeven waarbij nog geen rekening is gehouden met de voorstellen voor 
resultaatbestemming bij de jaarstukken 2021 en met de voorstellen 1e berap 2022. Wel is 
hierin meegenomen de wens om € 5 mln. structureel over te houden voor de volgende 
coalitieperiode en de minimale stand van de VAR van € 10 mln. 
 

 
 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de VAR de komende jaren daalt van € 243,1 mln.  
begin 2022 tot naar verwachting ruim € 126,7 mln. in 2026.  
 
In de volgende paragraaf schetsen we een aantal financiële risico's die boven ons hoofd 
hangen (de donkere wolken). Om daarop voorbereid te zijn willen we de VAR niet te ver 
uitputten. Daarnaast willen we het volgende college ook de gelegenheid blijven bieden om 
eigen keuzes te kunnen maken. Daarom streven we er in deze kadernota naar om voor de 
VAR een ondergrens aan te houden van € 100 mln.  

2.3 Onze financiële uitgangspositie en risico’s 
 
In ons bestuursakkoord gaven we aan structureel € 5 mln. jaarlijks aan ruimte in stand te 
willen houden. Door de recente en komende ontwikkelingen gaat dat zonder ingrijpen niet 
lukken. Ons structureel begrotingssaldo op de lange termijn is zelfs licht negatief.  In het 
ZBB- traject doen we voorstellen om dit tekort op te heffen en de gewenste € 5 mln. jaarlijks 
aan ruimte veilig te stellen. 
 
Doordat nieuwe geldstromen vanuit het Rijk nagenoeg allemaal via specifieke uitkeringen 
worden verstrekt worden de autonome keuzes van de provincies beperkt. Daarnaast is de 
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komende jaren sprake van het sterk afnemen van onze tijdelijke financiële mogelijkheden, 
doordat de VAR beduidend kleiner is dan in het recente verleden.  Daarmee komt een deel 
van onze huidige tijdelijke uitgaven op termijn onder druk te staan, net als de mogelijkheid 
om flexibel (financieel) in te spelen op kansen en bedreigingen die zich voordoen.  
 
In de provinciale begroting (en bij de kadernota) zullen we kritisch gaan kijken naar de rol 
van dividend in onze begroting. De afgelopen jaren maakte dividend “automatisch” onderdeel 
uit van de begroting, maar we hebben gemerkt dat dit minder zeker wordt. We verwachten 
dat de dividenden die we nu hebben opgenomen in de provinciale meerjarenbegroting nog 
wel zullen komen. Maar we werken de komende jaren toe naar een situatie waarin we niet 
meer op dividend als structurele inkomsten zullen rekenen, maar deze als een mogelijke 
‘extra’ zullen beschouwen. Ook dit is onderdeel van onze operatie om de begroting weer 
voor jaren structureel gezond en solide te maken.  
 
Donkere wolken  
Naast de bovengenoemde onzekerheid over onze inkomsten vanuit het Rijk en dividend 
schetsen we hier ook een aantal mogelijke ‘donkere wolken’ die boven onze uitgaven 
hangen: tijdelijke of structurele financiële tegenvallers die de komende jaren op zouden 
kunnen treden en waar we dus rekening mee moeten houden. De donkere wolken die we 
momenteel voor ons zien zijn: 
 
Onzekerheid over inkomsten vanuit het Rijk 
Onze structurele inkomsten vanuit het Rijk zijn de komende jaren onzeker. In 2023 komt er 
een nieuw verdeelmodel voor het provinciefonds. De consequenties daarvan worden bekend 
gemaakt in de septembercirculaire provinciefonds 2022. Dit kan mogelijk leiden tot grote 
structurele herverdeeleffecten tussen de provincies. Daarnaast heeft het Rijk in het 
regeerakkoord aangekondigd dat zij vanaf 2025 wil kijken naar een andere financieringswijze 
van decentrale overheden, inclusief de mogelijkheid van een ander belastinggebied. Ook dit 
kan leiden tot een aanpassing in onze structurele inkomsten.  
 
Rente en dividend Alliander 
In het structureel begrotingssaldo is nog rekening gehouden met de jaarlijkse renteopbrengst 
van de achtergestelde lening Alliander van € 2,5 mln. per jaar, in afwachting van de 
juridische procedure hieromtrent. Daarnaast is er jaarlijks dividend vanuit Alliander geraamd 
van € 7,5 mln. per jaar. Mochten beide bedragen lager uitvallen dan heeft dit zowel effect op 
ons structureel begrotingssaldo als op de omvang van de VAR. In de stresstest in bijlage 2 is 
rekening gehouden met beide posten. Via de reserve weerstandsbuffer van € 100 mln. is 
daarmee een deel van dit risico tijdelijk afgedekt. 
 
Gevolgen Oekraïne oorlog 
Op 26 april 2022 (briefnr 01982754) bent u geïnformeerd over de gevolgen van de oorlog in 
de Oekraïne voor onze provincie. Dit heeft betrekking op onder andere de energieprijzen 
voor met name openbaar vervoer, het tekort aan materialen in de (wegen) bouwsector en de 
stijgende prijsinflatie. Deze gevolgen zullen ook doorwerken in onze kosten. De exacte 
omvang daarvan is nog niet duidelijk. 
 
Sluis Kornwerderzand 
De regio heeft zich in 2019 tegenover het Rijk garant gesteld voor een resterend gat van € 
15 mln. in de kosten van de sluis. Een eigen raming wijst uit dat dit bedrag vermoedelijk niet 
nodig is om het project uit te voeren. Mocht dat toch wel zo zijn, dan zou € 5 van de € 15 
mln. voor rekening van de provincie komen. Het project kent daarnaast nog een aantal 
financiële risico’s. De beoogde marktbijdrageregeling (€ 26,5 mln.) is nog niet geregeld. 
Alternatieven, bijvoorbeeld een project in afgeslankte vorm, worden momenteel onderzocht. 
Verder is op dit moment onduidelijk of er BTW verrekend kan worden.  
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Meerjarenprogramma kunstwerken (MPK) 
Het meerjarenprogramma voor vervanging kunstwerken loopt af in 2029. Vanwege het 
terugkerende karakter van deze kosten zal worden voorgesteld om het MPK te verlengen en 
bij voorkeur structureel te maken. Voor de periode 2030-2060 is naar verwachting € 5,5 mln. 
investeringskrediet per jaar nodig. Er is nog geen rekening gehouden met indexering van de 
investeringskosten. Dit gaat om periodieke vervanging en is dus iets anders dan het 
onderhoudsniveau, waarvoor we een voorstel voor aanpassing doen in de notitie zero based 
budgetting.  
 

Oeverbeheer 
Op 13 januari 2021 hebben uw Staten ingestemd met het uitwerken van variant 5 – de 
praktische functionele benadering – als voorkeursvariant voor het toekomstige beheer en 
onderhoud van de oevers langs de vaarwegen in de provincie Fryslân. Definitieve 
besluitvorming hierover wordt in 2022 verwacht. Uitgaande van de huidige uitgangpunten 
zou voorkeursvariant 5 een extra structurele last van €1,0 mln. per jaar betekenen voor de 
provinciale begroting, ingaande per 1 januari 2023. 
 
Vismigratierivier beheer en onderhoud 
Beheer en onderhoud van de Vismigratierivier na realisatie ervan (vanaf 2023) is financieel 
nog niet afgedekt. De financiering daarvan wordt apart van de investering geregeld. De 
exacte kosten zijn nog niet bekend. In 2022 zal een voorstel aan uw Staten worden 
voorgelegd.  
 
Wetsus t/m 2030 
De provincie Fryslân draagt t/m 2023 € 1,125 mln. jaarlijks bij aan Wetsus. Er is nog geen 
duidelijkheid over de lange termijnfinanciering van Wetsus na 2023. Om uit te groeien tot 
Europese hub op het gebied van Watertechnologie is zekerheid over langjarige continuïteit 
van Wetsus essentieel. Dit geldt zowel voor de contracten met het bedrijfsleven en 
universiteiten als voor het aantrekken van onderzoekstalenten. De gemeente Leeuwarden en 
de provincie Fryslân hebben onlangs in een verklaring opnieuw de intentie uitgesproken om 
Wetsus financieel te ondersteunen tot in ieder geval 2030. Met deze verklaring staan 
Wetsus, Leeuwarden en Fryslân sterker in de onderhandelingen met het Rijk over structurele 
financiering voor Wetsus. De financiering vanaf 2023 is echter nog niet gedekt. We hebben 
de noodzaak hiertoe ook in beeld gebracht in het zero based budgetting stuk. 
 
Staalslakken fundering provinciale wegen 
Er zijn problemen ontstaan door de toepassing van staalslakken2 in grondlichamen3 bij 
provinciale wegen, nog onduidelijk is of en welke financiële consequenties dit heeft voor de 
provincie. 
 
 
Stresstest 2023 
De jaarlijks opgestelde stresstest geeft inzicht in de verwachte gevolgen van risico’s die van 
buitenaf op ons afkomen op de financiële positie van de provincie. In bijlage 2 is de volledige 
stresstest opgenomen. De uitkomst van de stresstest is in de periode 2022-2026 voor het 
midden scenario € -102 mln. voor het sombere scenario € -165 mln.  
Voor het opvangen van de effecten van de stresstest is de reserve weerstandsbuffer 
ingesteld. De omvang hiervan bedraagt € 100 mln., waarmee de eerste jaren het effect kan 
worden opgevangen in afwachting van heroverwegingen om de uitgaven te beperken. 
 

 
2 Staalslak is een bijproduct van de staalproductie. Het ontstaat bij de omzetting van ruwijzer naar 
staal. De gestolde staalslak is een steenachtig materiaal. 
3 Een grondlichaam is een uit grond bestaande verhevenheid, bijvoorbeeld een dijk of aarden 
vestingwal. 
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De grootste onzekerheden in de stresstest zijn: uitkering provinciefonds (accres, nieuw 
verdeelmodel en belastinggebied), dividend Alliander, prijsinflatie en de bijdragen van de 
provincie in het kader van cofinancieringen.  
 

Zie voor een nadere toelichting en duiding de stresstest in bijlage 2. 

 
Naast de reserve weerstandsbuffer, beschikken we nog over de reserve risicobuffer. Deze 
bedraagt per 31/12/2021 € 106 mln. en is bedoeld om de risico’s van uitgezette revolverende 
middelen op te vangen. Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd ter onderbouwing van 
de risico’s, dat voor de behandeling van de begroting 2023 aan PS zal worden aangeboden. 
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3 Onze voorstellen 
 
In deze kadernota doen we een zeer beperkt aantal beleidsvoorstellen, die zich beperken tot 
de afronding van het bestuursakkoord, wettelijke verplichtingen en onoverkomelijke 
ontwikkelingen die we al in gang hebben gezet. Daarnaast doen we een aantal voorstellen 
tot heroverweging die de VAR verruimen tot uiteindelijk het door ons gewenste bedrag van € 
100 mln. 
 

3.1 Beleidsvoorstellen 
 

1. Menskracht voor uitvoering Omgevingswet (structureel) 

De komende jaren zal de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Dat betekent dat vanaf 
2024 voor de uitvoering van onze wettelijke taken structureel (extra) formatie nodig is. Het 
gaat hierbij onder andere om de wettelijke plicht participatie vorm te geven, het toetsen van 
omgevingsplannen en verordeningen van gemeenten en de specifieke VTH 
(vergunningverlening, toezicht en handhaving) taken. Ook deelname aan diverse 
beheerorganisaties voor het onderhouden en verder uitbouwen van de Omgevingswet en het 
DSO (digitaal stelsel omgevingswet) zal extra menskracht vergen. 

Kosten: € 0,5 mln., structureel, vanaf 2024 

 
2. Voorbereiden en begeleiden Statenverkiezingen 2023 

Het begeleiden en ondersteunen van het proces van de verkiezingen van Provinciale Staten 
vraagt elke vier jaar een eenmalige extra inzet van de griffie. Het bedrag van € 150.000 euro 
is gebaseerd op de werkzaamheden die vier jaar geleden zijn uitgevoerd. Omdat dit één keer 
in de vier jaar speelt hebben we dit niet in de begroting opgenomen en worden deze 
middelen bij de kadernota aangevraagd. 

Kosten: € 0,15 mln., tijdelijk, in 2023 

 

3. Cofinanciering Grutto aanvalsplan  

Het nieuwe kabinet wil de grutto behouden en financiert daarom het aanvalsplan grutto met € 
52,1 mln. voor structurele en langjarige beheersvergoeding en € 17,4 mln. nationale 
cofinanciering. Het aanvalsplan Grutto zorgt voor minimaal 30 gebieden van 1000 ha waar 
weidevogels optimaal worden beschermd. De boeren in deze gebieden wordt een goed 
inkomen gegarandeerd. 

Voor het aanvalsplan Grutto is landelijk een verdeling gemaakt waarbij onze provincie 33% 
van de middelen ontvangt. De benodigde cofinanciering hiervoor bedraagt € 3,7 mln., 
waarmee we ons aan een 6-jarig contract verbinden. Daarnaast is voor de uitvoering 
capaciteit nodig voor de jaren 2023-2030 voor € 1,1 miljoen totaal. We stellen voor deze te 
dekken uit Natuurpactmiddelen, waarvoor u een apart besluitpunt zal worden voorgelegd. 

Kosten: € 3,7 mln., tijdelijk, voor de periode 2023-2028 
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4. Cofinanciering Agrarisch natuur en landschapsbeheer 

Per 1 januari 2023 start de nieuwe GLB-periode (EU-Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) 
waarbij het doelbereik van het ANLb (Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer)-stelsel 
verbreed wordt. Hierdoor komen er additionele middelen beschikbaar voor klimaat- en 
waterdoelen, de optimalisatie van het huidige ANLb, het aanvalsplan Grutto en extra inzet op 
andere boerenlandvogels. 

Voor het gehele Agrarisch natuur en landschapsbeheer is een verdeelsleutel EU-nationaal 
van 35%-65% afgesproken. Van het nationale deel zijnde 65% bedraagt het provinciale deel 
32%.  

Voor de totale periode t/m 2028 is € 33,2 mln. nodig voor cofinanciering voor onze provincie. 
Hiervoor is € 21 mln. beschikbaar binnen de natuurpactmiddelen en € 4 mln. binnen de 
reserve natuurpact. De resterende benodigde cofinanciering bedraagt € 8,2 mln. 

Kosten: € 8,2 mln., tijdelijk, voor de periode 2023-2028 

 

5. Digitaliseringsstrategie algemeen  

Als provincie werken we aan een aantal maatschappelijke vraagstukken/opgaven. Al een 
aantal jaren speelt de ontwikkeling dat we met de inzet van data en digitale technologieën 
aantoonbare waarde kunnen toevoegen aan deze maatschappelijke vraagstukken/opgaven. 
We zien dat dit zelfs een randvoorwaarde wordt om in samenwerking met andere partijen te 
kunnen werken aan deze vraagstukken en opgaven, bijvoorbeeld vanwege wetgeving en om 
objectief, navolgbaar en transparant beleidsmatige afwegingen te maken. 

Onderwerpen die onderdeel uit maken van deze strategie zijn: 

- implementatie van wetgeving, waaronder de Wet Open Overheid  
- vinden en/of ontwerpen van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke 

vraagstukken én het opschalen ervan naar concrete producten 
- in samenwerking met andere overheden kansen verzilveren op het gebied van data en 

digitale technologieën, ten behoeve van het werken als één overheid 
- realiseren van betere digitale dienstverlening 
- datagedreven plan- en beleidsvorming en effectmonitoring 
- efficiëntere bedrijfsvoering: slimmer werken en samenwerken 

Kosten: tijdelijk € 10,4 mln., over de periode 2023-2025 

 

6. Digitaliseringstrategie subsidiezaken 

We willen als provincie met een klantgerichte, digitale en innovatieve subsidieverlening 
initiatiefnemers uit de Friese Mienskip helpen om waardevolle initiatieven te realiseren die 
bijdragen aan de ontwikkeling van de kwaliteit van leven en het geluk van iedereen in 
Fryslân. Om dat te bereiken streven we naar het volgende: 

1. Eén gezamenlijke digitale bron van subsidie-informatie binnen provincie Fryslân 
2. Een klantgerichte en op de behoeften van de aanvrager vormgeven dienstverlening 
3. Slimmer gebruik van beschikbare data voor nieuwe mogelijkheden in het vormgeven van 

subsidieverlening 
4. Een gemeenschappelijk platform waarop interactie en informatiedeling tussen 

betrokkenen met betrekking tot subsidieverlening kan plaatsvinden 
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De totale uitvoeringskosten van dit plan zijn onderverdeeld in verschillende voorstellen, 
gebaseerd op een plan dat is opgesteld door CapGemini. De eerst noodzakelijke kosten voor 
de verbeterslag (€ 0,8 mln.) zijn meegenomen als voorstel bij de 1e berap 2022. In deze 
kadernota stellen we voor het resterende specifieke deel voor de digitalisering van onze 
subsidieverlening beschikbaar te stellen. 

Het leeuwendeel van de kosten (€ 4,5 mln.), dat onder andere zorgt voor invoering van een 
digitaal subsidievolsysteem, maakt onderdeel uit van de algemene digitaliseringstrategie (zie 
voorstel hierboven).  

Kosten: € 1,2 mln., tijdelijk, in 2023 

 

7. Cofinanciering Gemeenschappelijk landbouwbeleid-Nationaal Strategisch Plan 

Voor het nieuwe Nationaal Strategisch Plan ten behoeve van het Europees 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid is een raming gemaakt van de verwachte behoefte aan 
middelen voor onder meer cofinanciering en uitvoeringskosten. Het gaat om middelen voor 
onderwerpen als landschapsherstel, de Kaderrichtlijn Water en LEADER.  

Het totaal benodigde bedrag per jaar bedraagt € 4,9 mln., het voorstel is nu om dit voor de 
jaren 2023 en 2024 beschikbaar te stellen. De periode na 2024 wordt mee afgewogen in het 
volgende coalitieakkoord.  

Kosten: € 9,8 mln., tijdelijk, voor 2023 en 2024 

 

8. Cofinanciering diverse Europese programma's  

Op basis van de projecten die in de pijplijn zitten blijkt dat het cofinancieringsbudget voor de 
Europese programma’s EFRO (Europees Fonds voor regionale ontwikkeling), Interreg 
(subsidie voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling) en andere niet meer toereikend zal zijn 
in 2023. Het is noodzakelijk om het cofinancieringsbudget aan te vullen als we ons in het 
bestuursakkoord geformuleerde streven om € 130 mln. Europees geld voor Fryslân binnen te 
halen in deze programmaperiode willen halen. 

Het totaal noodzakelijke bedrag wordt vooralsnog voorwaardelijk in de begroting opgenomen 
als onderdeel van de reserve Breed Cofinancieringsbudget. Op basis van concrete projecten 
worden de budgetten naar de inhoudelijke programma’s overgeheveld.  

Kosten: € 3,45 mln., tijdelijk, in 2023 

3.2 Voorstellen tot heroverweging 
 

1. Grote infrastructurele werken 

De grote infrastructurele projecten zijn nu allemaal (nagenoeg) afgerond. Daarmee kunnen 
de resterende posten onvoorzien die nog in de projecten waren opgenomen voor het 
grootste gedeelte vrijvallen, dit betreft met name het project ESGL prorail/Hurdegaryp. Door 
uitwisseling van de RSP-gelden met de provinciale bijdrage in deze projecten is er de 
mogelijkheid om € 7,8 mln. vrij te laten vallen in 2022. 
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Eventuele risico’s die zich nog voor gaan doen waarvoor geen reservering meer binnen het 
project aanwezig is, zullen hiermee wel vanuit de reguliere begroting afgedekt moeten 
worden (zie ook bij donkere wolken).  

Vrijval € 7,8 mln. in 2022 

 

2. No & Moarn pakket II 

Vanuit het No & Moarn pakket II is gekeken naar mogelijkheden om hierbinnen ruimte te 
maken voor heroverwegingen. Voor een bedrag van € 1 mln. zijn nog geen concrete 
afspraken met stakeholders gemaakt, dit bedrag kan daarmee heroverwogen worden. 

Vrijval € 1 mln. in 2022 

 

3. Structuurversterking economie 

In 2016 is besloten om over te gaan tot de verwerving van de NOM-aandelen van het Rijk 
door de drie noordelijke provincies.  Gezien de initiële onzekerheid rondom de waarde van 
deze aandelen, door enige onzekerheid over het perspectief van onderliggende bedrijven, 
hebben wij ons aandeel in het dividend eerst voorwaardelijk in de begroting opgenomen. 
Inmiddels is die onzekerheid weggevallen en kan dit budget vrijvallen, aangezien hiervoor 
nog geen concrete plannen zijn.  

Vrijval € 1 mln. in 2022 
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3.3 Totaaloverzicht voorstellen 
 

Progr Voorstel S/T Bedrag x € 1 
mln 

 Structurele voorstellen   
6 Omgevingswet inzet fte S 0,50 
 Totaal structureel  0,50 
    
 Tijdelijke voorstellen   
1 PS verkiezingen 2023 T 0,15 
3 Cofinanciering grutto aanvalsplan T 3,70 
 Cofinanciering Anlb additioneel T 8,20 
6 Digitaliseringsstrategie 2023-2025 T 10,40 
 Digitaliseringsstrategie subsidiezaken T 1,20 
7 Cofinanciering GLB-NSP 2023/2024 T 9,80 
 Cofinanciering Efro-Ez, Interreg, MIT, JTF ev T 3,45 
 Totaal tijdelijk  36,90 
    
    
 Heroverwegingen   
2 Grote investeringsprojecten T -7,80 
7 No & Moarn pakket II T -1,00 
 Structuurversterking economie T -1,00 
 Totaal heroverwegingen  -9,80 
    
    

 

Deze voorstellen leggen een beslag op het financieel kader van € 28,6 mln. in de periode 
2023-2026. Daarmee komt het saldo in de VAR uit op ongeveer € 100 mln. Echter, in uw 
vergadering van 22 juni jongstleden (op moment van schrijven nog aanstaande) en in uw 
behandeling van de voorstellen uit het het ZBB-traject, ook behandeld in deze vergadering, 
lagen/liggen keuzes aan u voor met consequenties voor de stand van de VAR. Daarom 
geven we in hoofdstuk 4 weer wat de consequenties zijn voor de VAR van de besluitvorming 
over de jaarstukken 2021 en 1e berap 2022 op 22 juni en over de kadernota 2023 en zbb-
voorstellen in deze vergadering.  
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4 Overige besluitvorming en de VAR 
 

Hieronder is aangegeven hoe zowel het begrotingssaldo als de VAR zich ontwikkelen na de 
besluitvorming van uw Staten op 22 juni 2022 (jaarstukken 2021 en 1e berap 2022) en 29 
juni 2022 (Kadernota 2023 en ZBB/Benchmark/SPP) indien u besluit overeenkomstig de 
voorgelegde keuzes. Wanneer uw Staten anders besluiten dan de voorgelegde keuzes 
verandert vanzelfsprekend onderstaand overzicht. 

Ontwikkeling begrotingssaldo 
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Ontwikkeling VAR 
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5 Bijlage 1: Financieel kader voor kadernotavoorstellen 
 
Ontwikkeling financieel kader 
 
In dit hoofdstuk worden de volgende onderdelen van het financieel kader nader toegelicht: 
4.1 Onze uitgangspunten 
4.2 Ontwikkeling begrotingssaldo 
4.3 Ontwikkeling baten en lasten 
4.4 Vrij Aanwendbare Reserve (VAR) 

5.1 Onze uitgangspunten 
 
In het financieel beleid hanteren uw Staten een aantal uitgangspunten. De belangrijkste zijn: 

 De meerjarenbegroting is structureel sluitend; 
 Om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen houden wij structureel minimaal € 5 

mln. euro ruimte voor het volgende college; 
 De minimale stand van de Vrije Aanwendbare Reserve bedraagt € 10 mln. euro; 
 Structurele uitgaven dekken wij uit structurele middelen; 
 Bij inzet van revolverende middelen zijn de gederfde rendementen gedekt; 
 Geld geven we alleen uit als we alle initiële kosten en (eventuele) structurele financiële 

gevolgen van een activiteit kunnen betalen; 
 Elk voorstel aan Provinciale Staten met financiële consequenties krijgt een financieel 

solide dekkingsvoorstel mee; 
 Aan het meefinancieren van projecten van anderen stellen we voorwaarden zodat we 

goed zicht kunnen houden op de resultaten; de verplichting tot verantwoording moet in 
verhouding staan tot de inspanning die wordt geleverd. 

 Als we financiële afspraken maken met anderen zijn die voor ons hard. Tegenvallers of 
extra benodigde middelen zijn voor rekening van de partij die deze het beste had kunnen 
voorzien, en dat is over het algemeen de partij waarmee we die afspraken hebben 
gemaakt.  

 Voordat we regelingen instellen, kijken we eerst of er niet al elders regelingen voor 
bestaan. 

5.2 Ontwikkeling begrotingssaldo 
 
Het financieel kader actualiseren we periodiek. Dit gebeurt naar aanleiding van externe 
wijzigingen (zoals veranderingen in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en 
Gedeputeerde Staten. Vaak stellen uw Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van 
een begroting, de jaarstukken, of een bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het 
mandaat om een aantal wijzigingen zelf in de begroting te verwerken. Het betreft hier bijvoor-
beeld wijzigingen in het provinciefonds, opbrengst motorrijtuigenbelasting, rendement 
vermogensbeheer of dividenduitkering. Hieronder geven we de ontwikkeling van het 
begrotingssaldo vanaf de begroting 2022 tot aan de kadernota 2023 stapsgewijs weer.  
 
Bij de begroting 2022 hebben we de stand van het begrotingssaldo op dat moment 
gepresenteerd. Daarna hebben uw Staten enkele begrotingswijzigingen vastgesteld bij de 2e 
berap 2021. Vervolgens zijn ook de effecten van de september- en decembercirculaire 
verwerkt. Na verwerking van deze wijzigingen hebben uw Staten in de vergadering van 
oktober en december 2021 nog een tweetal begrotingswijzigingen vastgesteld.  
Dit resulteert in de stand van het begrotingssaldo bij de jaarrekening 2021.  
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In februari 2022 hebben PS nog een drietal begrotingswijzigingen vastgesteld, daarnaast zijn 
de structurele wijzigingen uit de 1e berap 2022 al meegenomen ter bepaling van het 
(structureel) begrotingssaldo. De wijziging van de IPO/BIJ12 begroting is al besloten door de 
vaststelling van de begroting door de Algemene Vergadering en de OV-index toekennen is 
opgenomen in de uitgangspunten begroting. Hierover is dus geen inhoudelijke afweging 
meer mogelijk. 
  
Voor de kadernota 2023 is het financieel kader met de uitgangspunten begroting 2023 
bijgesteld. Aan de batenkant zijn de opbrengst motorrijtuigenbelasting en het accres van het 
provinciefonds geactualiseerd. Bij de lasten zijn de ramingen voor het nominaal 
geactualiseerd. 
De onderdelen accres en nominaal zijn aangepast met het oog op de hoge inflatiecijfers c.q. 
hogere prijzen voor goederen en diensten. Voor het accres is om die reden de 
voorzichtigheidsmarge die conform bestaand beleid normaliter wordt toegepast, deels 
losgelaten. Voor de indexering van de lasten zijn vanaf 2023, in plaats van de indexen uit de 
septembercirculaire, de meest recente (en hogere) indexcijfers van het CPB gehanteerd.  
 
Als er een negatief begrotingssaldo is wordt dat direct verwerkt met de vrij aanwendbare 
reserve door daar daadwerkelijk al over te beschikken. In het financieel kader wordt dit apart 
inzichtelijk gemaakt. Deze werkwijze wordt alleen bij de begroting gevolgd zodat mutaties in 
het jaar en de effecten daarvan zichtbaar blijven.  
 
In de hieronder opgenomen tabel staan de verschillende stappen cijfermatig weergegeven. 
 

Ontwikkeling begrotingssaldo  
2022 2023 2024 2025 2026 

Bedragen x € 1 mln. 

Begrotingssaldo bij begroting 2022 1,1 4,4 0,0 5,0 4,5 

            

Voorstellen PS 2e berap 2021 3,1 -0,9 -1,0 -0,4 -0,1 

Voorstellen GS 2e berap 2021 0,3 0,6 0,9 0,7 0,7 

Begrotingssaldo bij 2e berap 2021 4,5 4,1 -0,1 5,3 5,1 

            
GS provinciefonds - effecten septembercirculaire 1,4 1,5 1,4 1,7 2,8 

GS provinciefonds - effecten decembercirculaire -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

PS 27-10-2021 Invoeren ERTMS 0,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 

PS 15-12-2021 Aktualisaasje finansjele feroardering en 
ferskate beliedsnota's 

0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 

Begrotingssaldo bij jaarrekening 2021 6,2 -3,9 1,9 7,3 8,1 

            
PS 16-2-2022 Sinnepanielen Thialf -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

PS 16-2-2022 Arcadia - Jild foar 2023 nei foaren helje -1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

PS 16-2-2022 Haadfytsroutes -2,5 0,1 0,1 0,1 0,1 

            

1e berap - IPO/BIJ12 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 

1e berap - OV-index -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 

Begrotingssaldo tot kadernota 2023 0,8 -4,3 0,5 5,9 6,5 



18 
 

      

Kadernota – accres provinciefonds 1,6 3,3 4,9 6,7 8,4 

Kadernota – opcenten motorrijtuigenbelasting 1,6 1,6 1,8 1,9 2,1 

Kadernota – nominaal  - -3,2 -6,1 -9,0 -12,9 

      

Begrotingssaldo bij kadernota 2023 4,0 -2,6 1,1 5,5 4,1 

 

5.3 Ontwikkeling baten en lasten 
 
Hieronder zijn ontwikkelingen van de baten, de lasten en de mutaties van de reserves 
weergeven. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en tijdelijke baten en lasten. Op deze manier 
wordt de structurele begrotingspositie van de provincie goed in beeld gebracht. 

De mutaties in de reserves hebben vooral betrekking op de reserves van de tijdelijke budgetten 
en de VAR. De verschuiving van de bestedingsritmes over de jaren heen verloopt via deze 
reserves. In het ene jaar wordt gevormd en in het volgende jaar en/of de volgende jaren wordt 
onttrokken.  

 

De ontwikkeling van baten en lasten is voor de komende 10 jaar in beeld gebracht. De 
raming van de laatste 5 jaar is onzekerder dan de eerste 5 jaar. Dit heeft onder andere te 
maken met de raming van het provinciefonds. In de circulaire worden alleen de eerste vijf 
jaren geraamd.  

Vanwege geopolitieke ontwikkelingen en als gevolg daarvan de hoge inflatie, is voor het 
accres wordt vanaf 2023 geen voorzichtigheidsmarge toegepast (bestaand beleid 1%). De 
indexering van de lasten is in dit zelfde licht gebaseerd op de meest recente en hogere 
indexcijfers van het CPB (maart 2022) in plaats van de cijfers volgens de 
septembercirculaire.  Ook is in dit saldo op de lange termijn nog geen rekening gehouden 
met de structurele financiële gevolgen van de 1e berap 2022 en de kadernotavoorstellen zelf. 

Ontwikkeling financieel kader Kadernota 2023
(bedragen x € 1 mln) 2022 2023 2024 2025 2026

Baten Structureel 300,5 297,2 299,9 305,3 312,0
Overig 81,8 37,3 27,9 26,4 14,2

Totaal baten 382,3 334,5 327,8 331,7 326,2

Lasten Structureel 317,6 297,4 289,9 306,4 310,2
Overig 281,2 142,3 57,5 40,2 15,0

Totaal lasten 598,8 439,6 347,4 346,6 325,2

Saldo voor bestemming reserves Structureel -17,1 -0,1 10,0 -1,1 1,8
Overig -199,4 -104,9 -29,6 -13,8 -0,8

Totaal saldo voor bestemming -216,5 -105,1 -19,6 -14,9 1,0

Reserves Beschikking 261,4 124,1 30,7 24,9 9,0
Vorming 41,0 21,6 10,0 4,6 5,9

Totaal reserves 220,5 102,5 20,7 20,4 3,1

Saldo na bestemming reserves Stuctureel 24,7 15,7 13,6 9,1 5,6
Overig -20,7 -18,3 -12,5 -3,7 -1,5

Begrotingssaldo 4,0 -2,6 1,1 5,5 4,1
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De belangrijkste posten in de ontwikkeling van de baten en de lasten worden hieronder nader 
toegelicht.  

Baten 
 
Provinciefonds algemene uitkering:  
 
In het (recente) verleden is gebleken dat het accres flinke fluctuaties kan vertonen. Daarom 
blijven wij normaal gesproken voorzichtigheidshalve 1%-punt onder de raming van het 
procentuele accres/prijsinflatie zitten om op deze manier deze schommelingen in het accres 
op te kunnen vangen.  
Vanaf 2023 laten we het toepassen van deze voorzichtigheidsmarge echter los. Vanwege 
geopolitieke ontwikkelingen zien we een toenemende inflatie en hogere prijzen. Dit vertaalt 
zich door in hogere post nominaal in de begroting. Hier tegenover vinden wij het 
gerechtvaardigd uit te gaan van de meest recente accresramingen (decembercirculaire) 
zonder voorzichtigheidsmarge. 

Dit resulteert in onderstaande raming van de algemene uitkering. De begroting 2022 is reeds 
geactualiseerd naar aanleiding van de septembercirculaire en de decembercirculaire 2022. 

Bedragen  
x € 1 mln 

2022 2023 2024 2025 2026 

Accres 4,04% 2,36% 2,36% 3,29% 3,26% 

Begroting 2022* 194,1 196,4 199,6 204,4 209,9 

* Geactualiseerd op basis van de decembercirculaire 2021 

Opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB) 

De gegevens over het wagenpark van onze provincie zijn geactualiseerd aan de hand van 
de opgaaf van de belastingdienst per 1 januari 2022. Uit deze gegevens blijkt dat de 
opbrengsten uit de motorrijtuigenbelasting licht stijgen. Het aantal opcenten voor 2022 is 
bepaald op 87,0 punten. Daarnaast is bij het Bestuursakkoord 2019-2023 besloten om de 
opcenten in deze periode niet jaarlijks te indexeren. De indexering voor 2024 en verder is 
gebaseerd op de ontwikkeling van het bbp. 

 

Ontwikkeling financieel kader Kadernota 2023
(bedragen x € 1 mln) 2027 2028 2029 2030 2031

Baten Structureel 318,3 324,8 331,3 338,0 345,0
Overig 10,9 1,3 1,3 1,3 1,3

Totaal baten 329,2 326,0 332,6 339,3 346,2

Lasten Structureel 317,9 325,9 334,1 342,5 351,1
Overig 12,2 2,6 2,6 1,3 1,3

Totaal lasten 330,1 328,5 336,7 343,8 352,4

Saldo voor bestemming reserves Structureel 0,4 -1,1 -2,8 -4,5 -6,1
Overig -1,3 -1,3 -1,3 0,0 0,0

Totaal saldo voor bestemming -0,9 -2,4 -4,1 -4,5 -6,1

Reserves Beschikking 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2
Vorming 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

Totaal reserves 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Saldo na bestemming reserves Stuctureel 4,3 2,8 1,1 -0,6 -2,2
Overig -1,3 -1,3 -1,3 0,0 0,0

Begrotingssaldo 3,0 1,5 -0,2 -0,6 -2,2
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Bedragen  
x € 1 mln 

2022 2023 2024 2025 2026 

Opcenten (punten) 87,0 87,0 88,4 89,8 91,2 
Begroting 2022 71,0 71,0 71,9 73,0 74,0 

Kadernota 2023 72,6 72,6 73,7 74,9 76,1 

Mutatie 1,6 1,6 1,8 1,9 2,1 

 

Dividend en lening Alliander 

Alliander heeft de jaarrekening over 2021 gepresenteerd. Het dividend over 2021 (uit te 
keren in 2022) voor de provincie Fryslân bedraagt € 13,8 mln. Geraamd was een bedrag van 
€ 12 mln. Vanaf 2023 ramen we een structurele dividendinkomst van € 7,5 mln..  

Provincie Fryslân heeft in 1992 een niet aflosbare achtergestelde lening verstrekt aan een 
rechtsvoorganger van Alliander (de PEB/ PEGM). De lening heeft een omvang van € 31,8 
mln. en Alliander betaalt hierover jaarlijks 8% rente. Alliander heeft aangegeven van de 
lening af te willen en eind 2021 de hoofdsom aan de provincie overgemaakt. Over de 
voorwaarden waaronder Alliander de lening mag aflossen is echter nog geen 
overeenstemming bereikt. De provincie kan en zal daarom het door Alliander overgeboekte 
bedrag dan ook niet als aflossing erkennen.Er is nog geen oplossing voor het dispuut over 
de achtergestelde lening van € 31,8 mln. Het mogelijk wegvallen van de jaarlijkse rentebaten 
vanuit de lening (€ 2,5 mln.) kan leiden tot toekomstige begrotingstekorten. Vooralsnog gaan 
we er in de kadernota van uit dat deze rentebaten binnen blijven komen. 

Nominale ontwikkeling 

Door geopolitieke ontwikkelingen zien we een toename in de ontwikkeling van de inflatie 
voor zowel 2022 als in de jaren erna. Daarom is ervoor gekozen af te wijken van de 
werkwijze van voorgaande jaren. De indexering werd normaliter voor het merendeel 
gebaseerd op de septembercirculaire t-1. Vanwege de onzekerheden rondom de 
ontwikkelingen van de inflatie is er voor gekozen de indexcijfers vanaf 2023 te ontlenen aan 
de meest recente gegevens van de het CPB (maart 2022).  

In onderstaande tabel zijn de indexeringen opgenomen voor zowel de lonen als de 
goederen/diensten budgetten. 

Bedragen  
x € 1 mln 

2022 2023 2024 2025 2026 

Nominaal lonen 1,5% 3,6% 4,2% 4,1% 3,9% 

Nominaal goederen en 
diensten 

1,4% 3,0% 2,5% 2,5% 2,2% 

Mutatie kadernota 2022 0  -3,2  -6,1  -9,0 -12,9 
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5.4 Vrij Aanwendbare Reserve (VAR) 
 
Onderstaand is de ontwikkeling van de VAR schematisch weergegeven. Conform de 
afspraak met uw Staten vloeit het rekening- en begrotingssaldo aan het eind van het jaar 
automatisch in de VAR. Het rekeningsaldo 2021 en de verwachte begrotingssaldi 2022-2026 
zijn hieronder opgenomen.  

Aangezien een van de uitgangspunten is dat wij € 5 mln. structurele ruimte willen 
overhouden voor het college na ons is dit het minimale bedrag wat wij in mindering brengen 
op de stand van de in te zetten VAR.  Daarnaast is afgesproken dat de minimale stand van 
de VAR altijd € 10 mln. bedraagt,  

Daarmee bedraagt de stand van de mogelijk in te zetten VAR in deze collegeperiode € 133,5 
mln. uitgaande van een structureel begrotingssaldo van € 5 mln.  

VAR (in te zetten) 
Bedragen x € 1 mln. 

2022 2023 2024 2025 2026 

      

Beginsaldo  243,1 200,0 143,5 137,1 137,6 
Beschikking over reserve -55,4 -48,9 -2,5 - - 
Begrotingssaldo  4,0 -2,6 1,1 5,5 4,1 

Rekeningresultaat 2021 8,3     
Stand op 31/12 inclusief structureel saldo 200,0 148,5 142,1 142,6 141,7 
      

Begrotingssaldo structureel niet in te zetten  -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 
Stand op 31/12 exclusief structureel saldo 200,0 143,5 137,1 137,6 136,7 
      

Minimale stand VAR  -10,0    
VAR (in te zetten)  133,5    

 

De beschikking over de VAR in de komende jaren staat in de tabel hieronder. 

Beschikking over reserves 
Bedragen x € 1 mln. 

2022 2023 2024 2025 2026 

      
Beschikking over reserve      
Begroting 2020: dekking negatief begrotingssaldo 55,4 48,9 1,0 - - 

Begroting 2022: dekking negatief begrotingssaldo   1,5   
Totaal 55,4 48,9 2,5 - - 

 

Er is nog geen rekening gehouden met de voorstellen voor resultaatbestemming bij de 
jaarstukken 2021 (€ 3,3 mln.), met de voorstellen bij de 1e berap 2021 en de 
kadernotavoorstellen zelf.  
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6 Bijlage 2: Stresstest 2023 
 

6.1 Aanleiding 
 

Het doel van de stresstest is inzicht geven in de verwachte gevolgen van exogene risico’s op 
de financiële positie van de provincie. Dit ten opzichte van het uitgangspunten die bij het 
opstellen van het financieel kader zijn gehanteerd. De stresstest kan hiermee een hulpmiddel 
zijn bij zowel het vaststellen van de begroting en het weerstandvermogen, als bij het actief 
toepassen van risicobeheersing om de mogelijke negatieve financiële gevolgen van de 
risico’s zo veel mogelijk te beperken.  

In de stresstest worden de exogene variabelen verwerkt. In de paragraaf 
weerstandsvermogen van de begroting worden naast de uitkomsten van deze stresstest ook 
de endogene variabelen, de risico’s die wel door de provincie zelf (in enige mate) te 
beïnvloeden zijn, opgenomen. Voor een totaaloverzicht van de risico’s verwijzen wij u 
daarom naar paragraaf Weerstandsvermogen in de jaarstukken en de begroting. 
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6.2 Aanpak 
 

De stresstest bestaat uit drie stappen, welke onderstaand nader worden toegelicht.  

In de eerste stap worden de belangrijkste exogene variabelen vastgesteld. Dit zijn variabelen 
die een grote invloed kunnen hebben op de financiële positie van de provincie, maar niet in 
eerste instantie door de provincie zelf te beïnvloeden zijn. Voorbeelden hiervan zijn de 
ontwikkeling van het Provinciefonds, de rente of de inflatie, of heel recent de coronacrisis. 

In de tweede stap worden drie scenario’s bepaald. Het eerste scenario is de verwachte 
situatie (“best guess”). Dit scenario wordt gebruikt om het financieel kader te berekenen dat 
als basis dient voor de begroting. Het slechtste scenario is een reëel maar somber scenario 
(“slecht weer” of “worst case”). In dit scenario wordt uitgegaan dat de exogene variabelen 
zich negatief gaan ontwikkelen. Deze indicatieve inschatting wordt gemaakt in overleg met 
de inhoudelijk deskundigen. Tussen het verwachte en het slecht weer scenario wordt nog 
een midden scenario uitgewerkt. Dit scenario geeft extra informatie over de mogelijke 
gevolgen van risico’s.  

In de derde stap wordt berekend wat het effect is van de variabelen in het sombere scenario 
op het financieel kader. Het effect van de stresstest wordt meegenomen bij de berekening 
van de benodigde weerstandscapaciteit bij de begroting.  

De stresstest geeft inzicht in de financiële gevolgen van risico’s. De provincie wil zo veel 
mogelijk anticiperen op de mogelijke gevolgen en wil, waar mogelijk en noodzakelijk, hierop 
bijsturen. De stresstest geeft daarmee informatie die binnen het risicomanagement van de 
provincie toegepast kan worden.  

De stresstest wordt jaarlijks bij het opstellen van het financieel kader voor de kadernota 
uitgevoerd.  
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6.3 Uitwerking stappen stresstest 
 

6.3.1 Stap 1: keuze variabelen 
 
Bij het opstellen van het financieel kader voor de begroting wordt op dat moment een 
inschatting gemaakt van een aantal variabelen die in materiële zin van invloed kunnen zijn 
op de meerjarenbegroting en de financiële positie van de provincie. Deze variabelen vormen 
de basis voor de stresstest.  
 
Bij het beoordelen van de variabelen wordt naar zowel de baten als de lasten in de begroting 
gekeken. 
 
Baten: 
 
Het provinciefonds  
Bij het provinciefonds zijn een aantal variabelen te onderscheiden: 
 

Op 7-12-2020 heeft de minister van BZK een brief aan de Tweede Kamer gestuurd 
waarin zij aangeeft dat het streven is om een herijkt verdeelmodel te hebben per 1-1-
2023. Momenteel loopt dit onderzoek waarin het IPO samen met de ministeries van BZK 
en Financiën optrekken. Op dit moment (maart 2022) is er nog geen zicht op de 
herverdeeleffecten die zullen ontstaan vanuit de nieuwe verdeling. De uitkomsten zullen 
waarschijnlijk bij de septembercirculaire 2022 verwerkt worden. Een herziening van het 
verdeelmodel kan een negatief effect hebben op de provinciale inkomsten uit de 
algemene uitkering. De gevolgen van dit negatieve effect zijn opgenomen in de 
stresstest. Hierbij is op basis van een gemiddelde per inwoner een afslag gedaan op de 
inkomsten vanuit het provinciefonds (€ 10 in het midden scenario en € 20 in het sombere 
scenario, uitgaande van 650.000 inwoners). 

 
- Naast de actualisatie van het verdeelmodel Provinciefonds, heeft er ook een evaluatie 

van de normeringssystematiek plaats gevonden. Op 13-11-2020 heeft de minister van 
BZK het evaluatierapport van de normeringssystematiek aangeboden aan de Tweede 
Kamer. Hierin geeft zij aan dat het ROB gevraagd voor advies over de toepassing van de 
normeringssystematiek. Dit advies is op 31 mei 2021 verstrekt. Verdere besluitvorming 
over de uitwerking van de normeringssystematiek was in afwachting van de 
kabinetsformatie en is nu onderdeel van het gesprek tussen de koepels en het ministerie 
van BZK in het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (Bofv).    
De voorstellen in het rapport zijn erop gericht om met name de stabiliteit van de 
normeringssystematiek van het gemeentefonds en provinciefonds en de hieruit 
voortkomende accresontwikkeling te verbeteren. In de evaluatie zijn, naast de huidige 
systematiek, drie alternatieven uitgewerkt. Deze zijn: het herinvoeren van een 
behoedzaamheidsreserve, het bevriezen of vertragen van het accres en een vaste 
volumeafspraak bij het regeerakkoord. De huidige systematiek geldt als de meest actuele 
variant; bij de overige varianten is in toenemende mate sprake van meer stabiliteit ten 
koste van actualiteit. Uiteindelijk is het aan het nieuwe kabinet om in overleg met de 
medeoverheden te besluiten hoe in de toekomst met het accres om te gaan. Een 
eventuele wijziging in de normerings-systematiek wordt om die reden ook niet eerder dan 
in 2023 verwacht. 



25 
 

 
- De raming van het provinciefonds in de kadernota 2022 is gebaseerd op de uitkomsten 

van de decembercirculaire 2021. In het verleden is gebleken dat het accres moeilijk te 
voorspellen is en daardoor flinke fluctuaties kan laten zien. Hierdoor kan het 
geprognosticeerde accres lager uitvallen dan geraamd. Hoe verder het accres in de tijd, 
hoe onzekerder de omvang van het accres wordt. Het Rijk laat het aan het nieuwe 
kabinet over, hoe in de toekomst om te gaan met het accres.  
We zien dat geopolitieke ontwikkelingen zich onder meer vertalen in een hoge stijging 
van de inflatie. Om die reden zijn in het financieel kader de meest recente indexcijfers 
van het CPB (maart 2022) toegepast. In dit licht is er, in tegenstelling tot voorgaande 
jaren, de voorzichtigheidsmarge voor het accres deels los te laten. In de stresstest gaan 
we er vanuit dat het accres toch lager uitvalt.  

- Met ingang van 2015 worden onder- of overschrijdingen van het plafond van het btw-
compensatiefonds verrekend met het provinciefonds. Onderschrijdingen van het plafond 
worden voorzichtigheidshalve niet op voorhand meegenomen in het financieel kader. 
Overschrijdingen van het plafond door een grotere uitname uit het btw-compensatiefonds 
hebben een negatief effect op de algemene uitkering en derhalve ook op het aandeel van 
de provincie Fryslân. 

 

Opcenten motorrijtuigenbelasting 
De opbrengst motorrijtuigenbelasting (MRB) wordt beïnvloed door het niveau van de 
opcenten en het volume van het wagenpark. Voor wat betreft de opcenten zien we twee 
variabelen die de inkomsten uit de opcenten negatief kunnen beïnvloeden.  
 
In de eerste plaats heeft het kabinet in 2019 het Klimaatakkoord vastgesteld, dat gericht is 
op vermindering van de CO2-uitstoot in 2030 met 49% ten opzichte van 1990. Eén van de 
manieren waarop het kabinet de CO2-uitstoot wil verminderen, is door elektrisch vervoer te 
stimuleren. Daarom worden elektrische voertuigen tot en met 2024 helemaal vrijgesteld van 
motorrijtuigenbelasting (MRB) en wordt er voor hybride elektrische voertuigen een half tarief 
gehanteerd. Deze vrijstelling heeft gevolgen voor de inkomsten van provincies. Door de 
(gedeeltelijke) MRB-vrijstelling kunnen provincies deze opcenten niet of slechts deels heffen 
op (hybride) elektrische voertuigen. Inmiddels is bekend geworden dat voor de 
inkomstenderving een compensatie wordt ontvangen. In de stresstest houden we daarom 
geen rekening meer met het risico op dalende inkomsten voor dit aspect.  
 
In de tweede plaats kan het volume van het wagenpark fluctueren. In de huidige raming van 
de opcenten wordt geen rekening gehouden met een groei van het wagenpark. We hebben 
het afgelopen jaar een schommeling gezien in de ontwikkeling van het wagenpark. In de 
stresstest is daarom het risico van een krimpend wagenpark opgenomen. 
 
Tot slot wordt er momenteel onderzoek gedaan naar bouwstenen voor een toekomstig 
provinciaal belastinggebied. Hierbij worden kansrijke (alternatieve) mogelijkheden voor 
provinciale belastingen in beeld gebracht. Overleg hierover tussen het IPO en het Rijk wordt 
overgedragen aan het nieuwe kabinet. Aangezien de uitkomsten zeer onzeker zijn, is het nu 
te prematuur om in de stresstest hier een concreet bedrag voor op te nemen. Bovendien 
hebben we risico’s met betrekking de inkomsten uit het Provinciefonds al in de stresstest 
meegenomen door een conservatieve inschatting van de nadelige effecten van het de 
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actualisatie van het verdeelmodel en de omvang van het accres. Tevens verwachten wij dat 
de effecten van de actualisatie van het verdeelmodel en de eventuele herziening van het 
belastinggebied communicerende vaten zijn; de effecten van beide zullen niet dan wel 
beperkt cumuleren.  
 
Dividend 
Een andere grote inkomstenbron betreft het dividend vanuit Alliander. In het geval dat het 
slecht gaat met Alliander zal ook het dividend onder druk komen te staan. Daarnaast zijn in 
het financieel kader vanaf 2022 rendementen vanuit Windpark Fryslân opgenomen. Is de 
stresstest wordt in het midden- en sombere scenario rekening gehouden met tegenvallende 
resultaten (alleen voor het deel van de rendementen dat direct effect heeft op het 
begrotingssaldo). 
 

Lasten: 

 
Nominaal 
Aan de lastenkant is de ontwikkeling van de prijsinflatie van grote invloed. Deze betreft zowel 
de loonkosten als de goederen/diensten budgetten. Beide ontwikkelingen zijn onafhankelijk 
van elkaar uitgewerkt in de stresstest.  
 
Normaliter wordt bij het financieel kader rekening gehouden met de prijsindexcijfers uit de 
septembercirculaire t-1. We zien echter dat de geopolitieke ontwikkelingen hun weerslag 
kennen op onder andere de ontwikkeling van de prijzen (inflatie). Daarom wordt er qua 
uitgangspunten afgeweken van hetgeen we normaliter toepassen, Er is voor gekozen de 
meest recente indexcijfers van de CPB (maart 2022) te verwerken in het financieel kader. Dit 
geldt voor zowel de loonkosten als de goederen en diensten.  
Zoals eerder aangegeven is het toepassen van deze indexcijfers ook de reden geweest om 
de toegepaste voorzichtigheidsmarges op de omvang van het accres deel te laten vervallen. 
Met het oog op de onzekere toekomst, gaan we er in de stresstest van uit dat de indexering 
mogelijk toch nog hoger uitvalt. 
 
Voor wat betreft de loonkosten is er veel onzekerheid. Ten eerste is de huidige cao (cao 
2021 provinciale sector) afgelopen op 31 december 2021. Er is nog geen zicht op een 
nieuwe cao en om die reden ook nog niet op de loonontwikkelingen. Ten tweede zijn ook de 
ontwikkelingen van de pensioenpremies moeilijk in te schatten. Vanwege de variërende 
economische vooruitzichten zijn de gevolgen op langere termijn op dit moment nog moeilijk 
inschatten.  
 
OV-index 
Jaarlijks worden de subsidiebudgetten in relatie tot het openbaar vervoer geïndexeerd met 
een eigen indexatie, de zogenaamde LBI (Landelijke Bijdrage Index). Conform de gemaakte 
afspraken in de OV-concessies is de indexatie gebaseerd op deze landelijke OV-index. Deze 
index wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde van een aantal factoren, de 
voornaamste zijn ontwikkeling van de lonen en de betreffende energie (diesel, aardgas of 
elektrisch). In het huidige financieel kader wordt voor 2022 uitgegaan van een indexatie van 
3,42%. Echter, uit het reeds eerder afgesloten Klimaatakkoord blijkt dat met name de prijzen 
van fossiele brandstoffen de komende jaren gaan stijgen. Deze ontwikkeling heeft een direct 
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effect op de OV-index. Daarnaast is het aannemelijk dat de hoge inflatie als gevolg van de 
geopolitieke ontwikkelingen zijn weerslag zal hebben op de OV-index. In de stresstest 
nemen we het risico op een hogere index mee. 
 
Rente 
We zien dat de rentes stijgen als gevolg van de hoge inflatie. In welke mate en op welke 
termijn hiervan effecten zijn de te verwachten is lastig te voorspellen. Voor de Provincie geldt 
dat er op korte termijn geen (extra) kapitaalbehoefte is. Het risico van stijgende rentelasten 
schatten wij dan ook laag in. In de stresstest is daarom met dit risico geen rekening 
gehouden.  
 
Cofinaniering 
De vraag om cofinanciering vanuit de provincie neemt om verschillende onderdelen toe. 
Hieronder vallen de bekende cofinanciering van de Europese middelen (o.a. Efro-Ez en 
Interreg) en het nieuwe GLB (vervolg op POP3). Daarnaast zien we in ieder geval de 
volgende vraag voor cofinanciering op ons afkomen: vanaf 2022 start het Europese fonds 
Just Transition Fund van waaruit het noorden € 330 mln. ontvangen voor de periode t/m 
2027. Hiervoor zal deels een cofinanciering vanuit de provincie gevraagd worden.  In de 
stresstest nemen we een schatting mee voor de mogelijke financiële risico’s.  
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6.3.2 Stap 2: uitwerking varianten 
 
In het volgende overzicht zijn de gekozen variabelen voor de scenario’s weergegeven: 
 

 

 

 

  

Scenariogebied Variabele Periode
Verwacht
(financieel 
kader)

Baten

Actualisatie en evaluatie verdeelmodel 2023 ev
effect € 10 per 

inwoner
effect € 20 per 

inwoner

Accres 2023 2,36% 1,00% 0,50%
2024 2,36% 1,00% 0,50%
2025 3,29% 1,00% 0,50%
2026 3,26% 1,50% 1,00%

BTW plafond 2022 ev 0 -500.000 -1.000.000 

Ontwikkeling wagenpark 2023 ev 0,00% -0,50% -1,00%

Herziening belastinggebied 2025 ev 0 pm pm

Alliander 2023 ev 100% 50% 25%

Windpark Fryslân 2023 ev 100% 75% 50%

Lasten
2023 3,60% 3,85% 4,10%
2024 4,20% 4,45% 4,70%
2025 4,10% 4,35% 4,60%
2026 3,90% 4,15% 4,40%
2023 3,00% 3,25% 3,50%
2024 2,50% 2,75% 3,00%
2025 2,50% 2,75% 3,00%
2026 2,20% 2,45% 2,70%

OV-index Stijging LBI 2023 ev 3,42% 4,42% 5,42%
Cofinanciering Algemeen -5.000.000 -10.000.000 

Goederen/diensten

Salarissen

Waarde scenario

Midden Somber

Opcenten

Provinciefonds

Nominaal

Dividend



29 
 

6.3.3 Stap 3: Effect van het midden en somber scenario 
 

De bovenstaande variabelen zijn doorgerekend op financieel kader 2022-2026. In 
onderstaande tabel worden de uitkomsten van beide scenario’s aangegeven. De bedragen 
geven het effect van de stressvariabelen in miljoenen weer op basis van het meerjarenbeeld 
2022-2026. 

De stresseffecten van het midden scenario per begrotingsjaar geven het volgende beeld: 

 
 
De stresseffecten van het sombere scenario per begrotingsjaar geven het volgende beeld: 

 
 
Het algemene beeld uit de doorrekening van de variabelen is dat de stresstest voor de jaren 
2022-2026 ruwweg ligt tussen de € 100 en € 165 mln.  
 
De kans dat de verschillende effecten zich (tegelijktijdig) voor doen is echter verschillend. Zo 
zal de kans dat het accres zoveel lager uit gaat vallen klein zijn. Echter de kans dat een 
nieuw verdeelmodel ons aandeel in het provinciefonds laat fluctueren is zeer groot. 
Daarnaast is de ontwikkeling van de economie een daarmee de inflatie een grote onzekere 
factor gezien de huidige geopolitieke ontwikkelingen. Ten slotte zijn de consequentie van het 
regeerakkoord op het financieel kader (waaronder mogelijke invoering van rekening rijden en 
de gevolgen daarvan voor de MRB) hoogst onzeker de komende jaren. 
 
Conclusie: 
Bij de Kadernota 2022 lag de doorrekening van de variabelen tussen de € 40 en € 100 mln. 
De doorrekening voor de kadernota 2023 ligt aanzienlijk hoger. De belangrijkste oorzaken 
hiervan zijn de volgende: 

Bedragen x € 1 miljoen Midden scenario
Baten 2022 2023 2024 2025 2026 Totaal
Provinciefonds Verdeelmodel AU -6,5              -6,5 -6,5 -6,5 -25,9    

Accres -2,2              -4,5                  -8,4                  -11,5        -26,7    
BTW plafond -0,5               -0,5              -0,5                  -0,5                  -0,5          -2,5      

Opcenten Ontwikkeling wagenpark -0,4              -0,4                  -0,4                  -0,4          -1,5      
Dividend Alliander -3,8              -3,8                  -3,8                  -3,8          -15,3    

Windpark Fryslân -0,4              -0,4                  -0,4                  -0,4          -1,7      
Totaal baten -0,5               -13,8            -16,1                -20,0                -23,1        -73,5    

Lasten
Nominaal Salarissen 0,1               0,3                   0,5                   0,6           1,5        

Goederen en diensten 0,4               0,8                   1,3                   1,8           4,3        
OV-index Stijging LBI 0,6               0,6                   0,6                   0,6           2,5        
Cofinanciering Algemeen 5,0               5,0                   5,0                   5,0           20,0      
Totaal lasten -                6,2               6,8                   7,4                   8,0           28,3      

Totaal -0,5               -20,0            -22,8                -27,4                -31,2        -101,9  

Bedragen x € 1 miljoen Somber scenario
Baten 2022 2023 2024 2025 2026 Totaal
Provinciefonds Verdeelmodel AU -               -13,0                -13,0                -13,0        -38,9    

Accres -3,0              -6,2                  -10,9                -14,9        -35,1    
BTW plafond -1,0               -1,0              -1,0                  -1,0                  -1,0          -5,0      

Opcenten Ontwikkeling wagenpark -0,7              -0,7                  -0,7                  -0,7          -2,9      
Dividend Alliander -5,7              -5,7                  -5,7                  -5,7          -22,9    

Windpark Fryslân -0,8              -0,8                  -0,8                  -0,8          -3,3      
Totaal baten -1,0               -11,3            -27,4                -32,2                -36,2        -108,2  

Lasten
Nominaal Salarissen 0,3               0,6                   0,9                   1,3           3,1        

Goederen en diensten 0,8               1,7                   2,6                   3,6           8,7        
OV-index Stijging LBI 1,2               1,2                   1,2                   1,2           5,0        
Cofinanciering Algemeen 10,0             10,0                 10,0                 10,0         40,0      
Totaal lasten -                12,3             13,5                 14,8                 16,1         56,7      

Totaal -1,0               -23,7            -40,9                -47,0                -52,3        -164,9  



30 
 

- Het risico op nadelige effecten door de actualisatie van het verdeelmodel zijn hoger 
ingeschat. In lijn met het betreffende onderzoek hebben we het effect vertaald naar een 
bedrag per inwoner. Logischerwijs is dit hoog over benadering, echter geeft wel de 
volatiliteit weer van de effecten (€ 10,- geeft een effect van € 6,5 mln.) 

- In het financieel kader is, vanwege de hoge inflatie en aangepaste indexcijfers, de 
voorzichtigheidsmarge op het accres deels losgelaten. Hierdoor weegt het effect van een 
lager accres in de stresstest nu hoger mee. 

- We zien meer financiële risico’s op ons afkomen met betrekking tot cofinanciering. Ten 
opzichte van de stresstest in 2022 hebben we dit risico conservatiever ingeschat. 
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6.4 Flexibiliteit 
 
Voor het opvangen van de effecten van het somber scenario is de bestemmingsreserve 
weerstandsbuffer ingesteld. De omvang hiervan bedraagt € 100 mln. Daarnaast kan zo nodig 
de overige beschikbare weerstandscapaciteit *) ingezet worden. Andere mogelijkheden ter 
dekking van het effect van de stresstest zijn:  
 
Flexibiliteit reserves 
Als onderdeel van de reserves zijn de zogenaamde stille reserves nu niet meegenomen in 
de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit. Gedacht kan worden aan de 
deelnemingen die wij als provincie hebben.  
 
Flexibiliteit investeringsprojecten 
Bekeken kan worden welke investeringsprojecten stopgezet kunnen worden in een 
stresssituatie en welke vrijval van middelen hierbij kan ontstaan.    

Overige flexibiliteit 
Daarnaast kan door heroverwegingen van extra beleid, het stopzetten van flexibele 
personeelsbudgetten en het verlagen van subsidiebudgetten en goederen en diensten 
budgetten extra flexibiliteit gecreëerd worden. Deze flexibiliteit vraagt om ingrijpende 
politieke keuzes. 

*) in de jaarstukken 2021 bedraagt de totale beschikbare weerstandscapaciteit € 366,7 mln. 
tegenover een benodigde weerstandscapaciteit van € 185,7 mln. 


