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1 Inleiding 
 

In het bestuursakkoord Geluk op 1 gaven we aan tweejaarlijks ‘in de spiegel te willen kijken’, 
door opnieuw te kijken naar onze uitgaven. Er waren een aantal aanleidingen voor die 
aankondiging.  

De eerste aanleiding is het teruglopen van onze financiële ruimte. De afgelopen jaren 
konden we als provincie onze grote reserves uitgeven aan tijdelijke prioriteiten en wensen. 
Die reserves raken op. Daarnaast worden Rijksbijdragen nu bijna alleen nog als specifieke 
uitkering (SPUK) verstrekt waarmee onze bestedingsvrijheid sterk beperkt wordt (zie voor de 
meest recente financiële prognoses de kadernota 2023, ook behandeld in deze vergadering). 

Het teruglopen van onze reserves betekent dat er vier mogelijkheden zijn. Of we schroeven 
onze tijdelijke uitgaven drastisch terug en accepteren dat onze financiële beweegruimte om 
in te spelen op ontwikkelingen of nieuwe initiatieven te nemen drastisch terugloopt. Echter, 
bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne heeft ons er weer op gewezen dat crises (net als kansen) 
altijd zullen voorkomen en dat het dan goed is daar ook op te kunnen inspelen. Of we 
zoeken extra geld uit andere bronnen (Rijk, Europa, maatschappij) om onze mogelijkheden 
te vergroten. Daarmee zijn we bezig, maar die mogelijkheid kent uiteindelijk ook zijn grenzen 
en vraagt in de meeste gevallen een cofinancieringsbijdrage. Of we zoeken extra ruimte in 
onze structurele uitgaven. Sommige van die uitgaven zijn strak gebonden aan wettelijke 
taken. Maar andere niet en daar zouden we mee kunnen ophouden of ze verminderen om zo 
geld vrij te maken voor andere zaken. De vierde mogelijkheid, ten slotte, is het verhogen van 
de motorrijtuigenbelasting.  

Maar niet alleen het opraken van ons geld was reden tot onze zelfreflectie. Ook de 
verhouding tussen overheid en de rest van de maatschappij verandert al jaren, met alle 
gevolgen van dien voor de rol(len) die wij kunnen, willen en zouden moeten spelen in die 
maatschappij. Dus was er de noodzaak niet alleen de besteding van ons geld tegen het licht 
te houden, maar ook de rollen die we daaromheen of daarnaast spelen en of die nog 
passend zijn.  

Het doel van deze ‘spiegelexercitie’ is daarmee het volgende: U als Staten in staat te stellen 
financiële ruimte te creëren om ook in de toekomst voldoende keuzevrijheid te bezitten, om 
op die manier een gezonde erfenis achter te laten voor een volgende periode 

In hoofdstuk 2 schetsen we kort de gevolgde aanpak. In hoofdstuk 3 duiken we dieper in de 
positie van de provincie in het Nederlandse staatsbestel en de met het Rijk afgesproken 
provinciale kerntaken. In hoofdstuk 4, de kern van dit stuk, lopen we per 
begrotingsprogramma door welke van onze activiteiten wettelijk zijn en hoe strak 
omschreven deze zijn. Vervolgens kijken we in hoeverre de activiteiten die dat niet zijn wel 
een onomstreden provinciale kerntaak zijn en tenslotte hoeveel bekend is over de effectiviteit 
van wat we doen. Per programma loopt dat uit in een aantal voorstellen voor structurele 
heroverwegingen. We sluiten af in hoofdstuk 5 met conclusies, de bijeengebrachte 
voorstellen uit hoofdstuk 3 en een aantal algemene voorstellen en aanbevelingen. 

Ten slotte: dit stuk is het resultaat van een zero based budgetting exercitie. Het is gericht op 
soberheid, in een tijdperk dat daarom vraagt. Er kunnen zeer goede, legitieme redenen zijn 
om in specifieke gevallen (tijdelijk) een activiteit op te pakken die noch in een specifieke wet 
is vastgelegd, noch een echte provinciale kerntaak is. Echter, in een periode waarin keuzes 
noodzakelijk zijn, biedt dit stuk handvatten om daarbij in ieder geval onze wettelijke – en 
kerntaken op niveau te kunnen blijven uitvoeren. 
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2 Aanpak 
 

In fase 1 van deze zero based budgetting exercitie hebben we uw Staten inzicht verschaft in 
drie vormen van vrijheid die we op de diverse beleidsvelden en thema’s daarbinnen hebben: 
in onze taken, rollen en financiën1. In fase 2 zoomen we in op twee aspecten: 1) de 
financiële vrijheid die we hebben en 2) de mate waarin datgene wat we doen ook echt helpt 
(de effectiviteit). Daartoe doen we een aantal dingen: 

- we duiken per beleidsveld dieper in de mate van ‘verplichting’ van onze activiteiten: in 
hoeverre schrijft de wet voor dat we iets moeten doen en hoe precies schrijft de wet dat 
voor? We kijken daartoe per beleidsveld naar de hoofdthema’s onder dat beleidsveld en per 
thema wat de voornaamste activiteiten zijn. Die activiteiten verdelen we in een van drie 
categorieën: wettelijk basis, wettelijk keuze of overig.  

Wettelijke ‘basis’ activiteiten vinden hun bron in een specifieke wet (dus niet alleen in de 
grondwettelijke open huishouding van de provincie) en zijn strak omschreven: het is duidelijk 
wat we ervoor moeten doen en dat doen we ook. Wettelijke ‘keuze’ activiteiten vinden ook 
hun bron in een specifieke wet maar zijn algemener omschreven. Hoe we precies aan de 
wettelijke plicht voldoen en hoeveel middelen we erin stoppen is in sterke mate aan onszelf. 
De ‘overige’ activiteiten hebben geen bron in een specifieke wet maar zijn onze eigen, 
autonome keuzes. Ook die kennen overigens hun begrenzing, in bevoegdheden van andere 
overheden en de geografische afbakening van onze bevoegdheden. Dit leidt per 
beleidsthema tot een overzicht als onderstaand2 

Voorbeeldoverzicht wettelijke status uitgaven 

 

Toelichting: xxxx 

 
1 ‘Zero based budgetting. Fase 1: Inzicht in taak-, budget- en rolvrijheid’, toegezonden in maart 2021. 
2 De weergegeven budgetten betreffen alleen het geld dat we er zelf in steken, in meerdere gevallen 
is sprake van een gezamenlijke productie met anderen waar dan ook ander geld bij betrokken is. 
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Wettelijk keuze betekent in de meeste gevallen niet dat we geheel kunnen ophouden met 
onze activiteiten, dan voldoen we niet aan de wet. Er zit dus een basiscomponent ‘lichtgroen’ 
in wettelijk keuze, alleen is meestal niet eenduidig te bepalen hoe groot die zou moeten zijn. 

- vervolgens duiken we dieper in onze ‘overige’ activiteiten, zonder specifieke wettelijke bron. 
Ook binnen die autonome provinciale taken is onderscheid te maken en wel in activiteiten die 
(vrijwel) onomstreden als provinciale kerntaak worden gezien en activiteiten die in dat 
opzicht meer open voor discussie zijn. In een bestuursakkoord tussen Rijk en provincies uit 
2008 zijn 7 provinciale kerntaken vastgelegd (daar gaan we dieper op in in het volgende 
hoofdstuk). Daarom maken we onderscheid tussen activiteiten die onomstreden een 
provinciale kerntaak vormen (kerntaak smal) en activiteiten waarbij meer discussie mogelijk 
is of ze tot de provinciale kerntaken behoren (kerntaak breed). Dit levert een overzicht op 
van onze ‘brede’ kerntaken en voorstellen hoe daarmee om te gaan. Maar ook van ‘smalle’ 
kerntaken die structureel zijn maar nu nog tijdelijk gefinancierd worden en voorstellen om dat 
te repareren. Dat levert een tabel op als onderstaand, waar dus alleen de activiteiten op het 
beleidsveld zonder specifieke wettelijke basis in zijn opgenomen. 

Thema Kerntaak smal Kerntaak breed 
Onderwerp 1 Subsidie Stichting x Subsidieregeling y 
Onderwerp 2  Bestuursovereenkomst z 

 

- als derde stap kijken we naar de effectiviteit van onze provinciale inspanningen. Met andere 
woorden, helpen de middelen of mensen die we bij een thema inzetten ook aantoonbaar bij 
het bereiken van de doelen op dat thema? In een aantal gevallen zal dat lastig aantoonbaar 
zijn. Als we net begonnen zijn met specifieke activiteiten is nog niet aan te tonen dat het in 
Fryslân helpt. Voor sommige activiteiten is het sowieso lastig aantoonbaar omdat ze pas via 
veel tussenstappen tot het uiteindelijke doel zouden leiden of doelbereiking ook van vele 
anderen afhankelijk is. Maar we geven weer wat we weten. Dit levert een overzicht op van 
wat we weten over de effectiviteit van onze provinciale inspanningen.  

Uiteindelijk mondt het bovenstaande uit in zes zaken: 

- een overzicht van de activiteiten in alle begrotingsprogramma’s van de mate waarin die 
wettelijk voorgeschreven en strak omschreven zijn 

- van de activiteiten zonder directe wettelijke grondslag een overzicht van de mate waarin 
deze invulling geven aan een provinciale kerntaak 

- een beschouwing per beleidsthema van de effectiviteit van onze activiteiten 

- conclusies per beleidsthema 

- gebaseerd op de analyse, voorstellen voor waar binnen een beleidsthema eventueel 
structureel geld gevonden zou kunnen worden (de zoekruimte) of juist structureel geld nodig 
is. Bij elk voorstel geven we ook wanneer het op zijn vroegst zou kunnen ingaan 

- een aantal algemene conclusies en voorstellen 
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3 Positie en taken van de provincie 
 

Positie van de provincie in het Nederlands bestuur 

In het Nederlandse bestuurlijke stelsel is de provincie het middenbestuur. In de Grondwet 
leggen de artikelen 123 t/m 132 de positie van provincie (en gemeente en waterschap) in het 
Nederlandse bestuur vast. Dan gaat het over zaken als de grenzen van provincies, opheffing 
en instelling, de politieke en bestuurlijke organen, juridische bevoegdheden, verkiezingen, 
lidmaatschap en zittingsduur van de Staten, benoeming van de commissaris, toezicht, 
belastingen en de financiële verhoudingen met het Rijk.  

In artikel 124 is vastgelegd dat de provincie een autonome overheid is: de provincie kan zelf 
bepalen met welke onderwerpen zij zich bezighoudt (de ‘open huishouding’).  Voor de zaken 
waarmee een provincie zich bezighoudt betekent dat dat over veel daarvan de provincie 
zelfstandig kan beslissen, zoals waar wegen worden aangelegd. Daarnaast voeren we als 
provincie ook een aantal landelijke wetten uit. Zo is elke provincie verantwoordelijk voor de 
aanleg van nieuwe natuur.  

Daarnaast is ook regelmatig sprake van medebewind: provincies zijn verplicht mee te 
werken aan de uitvoering van door Rijk of Europa gestelde regels en kunnen aan toezicht 
worden onderworpen. 

In de Provinciewet worden de omvang, bevoegdheden, procedures, financiën et cetera van 
de in de Grondwet benoemde provinciale organen in meer detail uitgewerkt. 

 

Provinciale kerntaken 

De provincie kan zich dus in principe met alles bezighouden waarmee ze zich wil 
bezighouden. Echter, de positie van de provincie als middenbestuur en de schaal van de 
diverse overheden brengen een zekere logica in taakverdeling met zich mee. In 2008 legden 
Rijk en provincies in een bestuursakkoord vast voor welke taken zij bij uitstek de provincies 
de meest geëigende bestuurslaag vonden. Er werden 7 provinciale ‘kerntaken’ benoemd, die 
nader werden uitgewerkt in het IPO-stuk Profiel provincies van maart 2010:  

• Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer 

• Milieu, energie & klimaat 

• Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden 

• Regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer 

• Regionale economie 

• Culturele infrastructuur & monumentenzorg 

• Kwaliteit van het openbaar bestuur 

Waar de 7 kerntaken afbakenen op welke beleidsterreinen de focus van provincies het beste 
kan liggen, vormen die beleidsterreinen niet het exclusieve domein van de provincies. Ook 
de andere overheden houden zich bezig met bijvoorbeeld cultuur, bereikbaarheid en 
duurzame energie. Ook binnen de beleidsvelden van de kerntaken is dus sprake van een 
logische taakverdeling tussen de overheden. Per kerntaak komt dat op het volgende neer:  
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• Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer: Het Rijk stelt in wetgeving algemene 
kaders op dit beleidsterrein, gemeenten bepalen de concrete invulling van lokale locaties in 
hun bestemmingsplannen. Bij ruimtelijke ontwikkeling heeft de provincie primair een 
regionaal verdelende rol: zij bepaalt waar woningen, bedrijventerreinen en natuurgebieden 
komen. Hier moeten vaak verschillende belangen tegen elkaar worden afgewogen. Ook 
beschermt de provincie ruimtelijke kwaliteiten van bovenlokaal belang. Daarnaast is de 
provincie verantwoordelijk voor het waterbeheer. De taken op dit laatste gebied worden 
vooral uitgevoerd door de waterschappen.  

• Milieu, energie & klimaat: een deel van de taak om te zorgen voor een veilige en schone 
leefomgeving valt toe aan de provincie. Dat doet ze voornamelijk door vergunning te 
verlenen aan en toezicht te houden op milieubelastende bedrijven die te groot zijn voor 
gemeentelijk toezicht, maar nog niet van landelijk belang. De allergrootste bedrijven vormen 
de verantwoordelijkheid van het Rijk, de lokale die van de gemeente. Ook controleert de 
provincie de productie en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ten aanzien van (duurzame) 
energie heeft de provincie ten eerste ook hier weer een ruimtelijke taak: bepalen waar 
bijvoorbeeld windmolens en zonneparken mogen komen. Daarnaast stimuleert de provincie 
in de praktijk de productie en het gebruik van duurzame energie, wat echter een taak is die 
ook sterk overlapt met die van het Rijk. 

• Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden:  de provincie is de overheid 
die primair verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het beheer van natuur. Daarnaast 
wordt de provincie ook een kerntaak toegedicht in het uitoefenen van een proces/regiefunctie 
om een vitaal platteland te behouden. Inhoudelijk wordt de provinciale betrokkenheid bij dat 
vitale platteland vanuit haar andere taken gevoed. De lokale leefbaarheid van het platteland 
wordt als gemeentelijke taak gezien. 

• Regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer: ook bereikbaarheid, al dan niet 
met het openbaar vervoer, is tussen de overheden op schaalniveau verdeeld. Het Rijk is 
verantwoordelijk voor snelwegen en de landelijke hoofdlijnen van openbaar vervoer, de 
gemeente voor lokale wegen en stads- en lokaal vervoer. De provincie is verantwoordelijk 
voor wegen van vooral regionaal belang en het regionale spoor- en busvervoer. 

• Regionale economie: dit is wellicht de minst helder omschreven provinciale kerntaak. Veel 
van het economisch beleid is landelijk. Als provinciale taken worden in ieder geval gezien het 
creëren van een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven, onder meer door een goede 
beschikbaarheid en bereikbaarheid van bedrijventerreinen en het stimuleren van een 
innovatief, exportgericht economisch klimaat. 

• Culturele infrastructuur & monumentenzorg: Cultuur is een taak van provincies waar dit de 
lokale belangen overstijgt. In verhouding tot Rijk en gemeenten is de provincie met name 
verantwoordelijk voor de regionale infrastructuur op dit terrein. Dan gaat het om de grotere 
culturele instellingen die voor een aantrekkelijk regionaal voorzieningenniveau cruciaal zijn 
en waarvoor steden alleen niet kunnen opdraaien en ondersteunings- en 
opleidingsinstellingen van (boven)regionaal belang. Ook het beheer van het cultureel erfgoed 
en de monumentenzorg van (minimaal) regionaal belang liggen in handen van de provincie. 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor accommodaties voor podiumkunsten en voor de 
financiering van het beheer van gemeentelijke collecties en musea, het Rijk voor nationaal 
cultuurbeleid en erfgoed van minimaal nationaal belang. 

• Kwaliteit van het openbaar bestuur: de provincie heeft een verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit van het lokaal bestuur (zoals het Rijk die heeft voor de provincies). Daar wordt 
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invulling aan gegeven door onder meer het bevorderen van samenwerking tussen 
gemeenten en houden van financieel toezicht op gemeenten.  

 

Provinciale taken kennen een aantal gemene delers. Om te beginnen zijn het veelal taken 
met een ‘ruimtelijke component’: ze hebben te maken met de verdeling of inrichting van de 
ruimte. Daarnaast vormen ze vaak een onderdeel van een geheel waarin ook de andere 
overheden vergelijkbare taken uitoefenen, maar op een ander schaalniveau. De afbakening 
is in die gevallen soms glashelder, soms lastiger. Tenslotte gaat het bij de niet-ruimtelijke 
taken vaak om ‘systeemtaken’: het is de taak van de provincie de kern van het regionale 
systeem overeind te houden, zoals bij de culturele infrastructuur. De taken die ondersteund 
en gevoed worden door die kern, zoals amateurkunst of voorstellingen in het algemeen, 
worden niet gezien als een provinciale kerntaak.  

 

Het takenpakket van overheden heeft in de praktijk de neiging mee te bewegen met de 
beschikbare financiële middelen: meer geld leidt tot een bredere taakopvatting. Nu onze 
financiële middelen de komende jaren teruglopen is het verstandig ook de omgekeerde 
beweging te maken. Vandaar dat in de komende hoofstukken de bovenstaande uitleg van 
provinciale kerntaken zal worden benut om onze bezigheden tegen het licht te houden: 
passen die bij een basis- (smalle), of bredere taakopvatting? 
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4 Onze activiteiten doorgelicht per programma 
 

4.1 Programma 1: Bestuur 
 

4.1.1 Provinciale staten en Statengriffie 
Het gaat bij dit thema om de Staten als geheel en de Statenleden individueel in staat stellen 
om hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol zo goed mogelijk uit 
te voeren. Ook is de bedoeling de drempel tussen PS en de inwoners van Fryslân te 
verlagen, te zorgen dat het werk van Provinciale Staten meer bekendheid krijgt in Fryslân en 
te komen tot een evenwichtig samenspel tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. 

 

Wettelijk of niet? 

 

De meeste activiteiten op dit thema liggen nauw omschreven vast in de wet. De provincie 
stelt zelf het reglement van orde vast. Verder geldt dat vrij precies is aangegeven binnen 
welke bandbreedte taken moeten worden ingeregeld. 

 

Kerntaak? 

Dat het hebben en ondersteunen van een volksvertegenwoordigend lichaam bij de provincie 
een kerntaak is vergt weinig discussie. 

  

Effectief? 

De beoordeling van de effectiviteit van PS laten wij graag bij uw Staten (en de kiezer). 

 

Conclusies 

Geen 
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4.1.2 Gedeputeerde Staten 
Dit thema richt zich op het effectief en efficiënt laten functioneren van het college van 
Gedeputeerde Staten en een goede samenwerking tussen Gedeputeerde Staten en 
Provinciale Staten. 

 

Wettelijk of niet? 

 

 

De meeste activiteiten op dit thema liggen vrij nauw omschreven vast in de wet. De provincie 
stelt zelf het reglement van orde vast. Verder geldt dat vrij precies is aangegeven binnen 
welke bandbreedte taken moeten worden ingeregeld. 

 

Kerntaak? 

Ook het hebben en ondersteunen van een dagelijks bestuur bij de provincie als kerntaak 
betitelen is onomstreden.  

 

Effectief? 

De beoordeling van de effectiviteit van ons college laten wij graag bij uw Staten. 

 

Conclusies 

Geen 
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4.1.3 Commissaris van de Koning 
 

Dit thema behelst het mogelijk maken van de rijkstaken van de Commissaris van de Koning 
(CdK) en zijn taken als voorzitter van het provinciale bestuur.  

 

Wettelijk of niet? 

 

De meeste activiteiten op dit thema liggen vrij nauw omschreven vast in de wet. De provincie 
stelt zelf het reglement van orde vast. Verder geldt dat vrij precies is aangegeven binnen 
welke bandbreedte taken moeten worden ingeregeld. De wettelijke taken van de 
commissaris bevinden zich vooral op de terreinen van openbare orde en veiligheid en van de 
kwaliteit van het provinciaal bestuur in algemene zin.  

 

Kerntaak? 

Ook het hebben en ondersteunen van een vertegenwoordiger van de kroon en voorzitter van 
het provinciaal bestuur is een heldere kerntaak.  

 

Effectief? 

De beoordeling van de effectiviteit van de Commissaris laten wij graag bij uw Staten. 

 

Conclusies 

Geen 
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4.1.4 Kwaliteit Bestuur 
 

Dit thema richt zich op het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van 
het openbaar bestuur in Fryslân. Daarbij gaat het ten eerste om de kwaliteit van ons eigen 
provinciaal bestuur, maar ook om het bevorderen van duurzaam financieel gezonde en 
bestuurskrachtige Friese gemeenten en het toezicht houden daarop. Ook de vernieuwing 
van het bestuur in Fryslân valt onder dit thema. 

 

Wettelijk of niet? 

 

Er vallen een aantal verplichte toezichthoudende taken onder dit thema. De provincie moet 
toezicht houden op wijzigingen in de gemeentelijke indeling, de financiële gezondheid van 
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen van gemeenten. Daarnaast vallen een aantal 
wetten met een optioneel karakter (arhi en Wgr) onder dit thema. Optioneel betekent dat aan 
provincies zelf de keuze is wel of niet tot herindeling of gemeenschappelijke regelingen over 
te gaan. Indien dat gebeurt ligt ten aanzien van herindeling het ‘hoe’ vrij uitgebreid vast, bij 
gemeenschappelijke regelingen minder. Ten aanzien van het vernieuwende deel van dit 
thema kent de provincie vrijwel volledige autonomie. Een actueel thema op dit punt is het 
tegengaan van ondermijning van het bestuur door de onderwereld. 

Ten behoeve van de toezichttaak op de kwaliteit van het bestuur houden we als provincie 
toezicht op gemeentefinanciën, dragen bij aan de Noordelijke Rekenkamer, behandelen 
bezwaren en beroep, dragen bij aan de Nationale Ombudsman en zijn verantwoordelijk voor 
het interbestuurlijk toezicht in algemene zin. Alleen de laatste van deze taken biedt enige 
serieuze speelruimte en is daarmee als wettelijk ‘keuze’ te kenschetsen, de overige taken 
zijn wettelijk basis. 

Anders ligt dat voor het thema democratische/bestuurlijke vernieuwing. De zaken die we ten 
behoeve daarvan betalen uit het budget bestuurlijke vernieuwing, als bijvoorbeeld een 
digitaal participatieplatform, zijn volstrekt autonoom. Hetzelfde geldt voor het Statenspel voor 
jongeren dat we jaarlijks faciliteren. Alleen het gezamenlijk formuleren van een aanzet voor 
participatiebeleid met overige overheden kan worden beschouwd als een wettelijke keuze 
taak, want direct gerelateerd aan een wettelijke verplichting tot het formuleren van 
participatiebeleid en -verordening.   
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Ondermijning houdt zich bezig met het vergroten van de provinciale weerbaarheid voor 
indringing van de georganiseerde criminaliteit. Daarvoor wordt intern gekeken naar hiervoor 
kwetsbare provinciale werkprocessen en extern naar kwetsbare beleidssectoren. Samen met 
de externe partners wordt vervolgens gepoogd de aanpak van ondermijning te versterken. 
Dit alles vindt plaats met capaciteit, geen aanvullende budgetten. Wel verdelen we eenmalig 
door het Rijk beschikbaar gestelde subsidiemiddelen om Friese gemeenten in staat te stellen 
zich aan te sluiten bij Meld Misdaad Anoniem (MMA). Vanwege de provinciale 
verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de kwaliteit en integriteit van het openbaar 
bestuur in Fryslân beschouwen we de activiteiten tegen ondermijning als een wettelijke 
‘keuze’ taak. 

Tenslotte valt onder dit thema ook een budget voor het ondersteunen van de jaarlijkse 
veteranendag. 

 

Kerntaak? 

De provincies hebben een procesverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het gemeentelijk 
bestuur. Zo heeft de commissaris van de Koning een rol bij burgemeestersbenoemingen, zijn 
Gedeputeerde Staten geschilbeslechter bij geschillen tussen gemeenten en houden 
(financieel) toezicht op de gemeenten. Provincies bezien periodiek (samen met gemeenten) 
de gemeentelijke bestuurskracht. Daarnaast is het uitgangspunt dat de provincie de primaire 
toezichthouder is op de gemeenten. 

 

Thema Kerntaak smal Kerntaak breed 
Democratische/bestuurlijke 
vernieuwing 
 

 budget bestuurlijke 
vernieuwing, 
jongerenparticipatie 

Algemeen  Veteranendag 
 

Er is provincies geen specifieke kerntaak toegedicht bij het komen tot democratische of 
bestuurlijke vernieuwing. We beschouwen hetgeen plaatsvindt onder die vlag dan ook als 
horend bij een brede opvatting van onze kerntaak. Het jaarlijks ondersteunen van de 
veteranendag is eveneens niet als een smalle provinciale kerntaak te beschouwen. 

 

Effectief? 

Het aantal gemeenten onder preventief toezicht is afgenomen van twee in 2018 tot geen 
enkele in 2022. Bestuurlijke vernieuwing speelt in vrijwel elke Friese gemeente, de mate van 
onze invloed daarin is lastig vast te pinnen. De stand van zaken van ondermijning in Fryslân 
is, ook uit de aard van het fenomeen, niet vastgesteld. Daarnaast zijn onze inspanningen op 
dat terrein nog vrij recent. 
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Conclusies 

1) Structurele vernieuwing is een brede provinciale kerntaak. Het verdient aanbeveling te 
verkennen of na afloop van het huidige tijdelijke budget middelen bestuurlijke vernieuwing 
niet een standaard onderdeel van onze werkwijze op de diverse inhoudelijke terreinen 
zouden moeten zijn, in plaats van hier opnieuw een apart budget voor te reserveren. 
Analoog daaraan zou het structurele budget (met name voor het digitale participatieplatform) 
op termijn toegevoegd kunnen worden aan het budget voor ICT. 

2) omdat er sprake is van een brede provinciale kerntaak, levert het budget voor 
ondersteuning van de veteranendag structurele zoekruimte op 

 

Structurele keuzemogelijkheden 

 Onderwerp (x € 1.000) Nieuw Zoekruimte 
heroverweging 

Met ingang 
van 

1 Budget veteranendag  34 2024 
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4.1.5 Bestuurlijke samenwerking 
 

Dit thema houdt zich bezig met de samenwerking tussen de diverse bestuurslagen. Die 
samenwerking kan thematisch zijn, maar ook gebiedsgericht. De meeste vormen van 
samenwerking zijn toebedeeld aan de beleidsvelden waarop ze plaatsvinden, dan wel hier 
opgenomen in de paragraaf gebiedsprogramma’s. Hier gaat het nog over drie specifieke 
vormen van samenwerking: onze algemene bijdrage aan het IPO, het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de bestuurlijke samenwerking rondom 
de Wadden. 

 

Wettelijk of niet? 

 

Er vallen een aantal wetten met een optioneel karakter (arhi en Wgr) onder dit thema. 
Optioneel betekent dat aan provincies zelf de keuze is wel of niet tot samenwerking, al dan 
niet via gemeenschappelijke regelingen, over te gaan. Als dat gebeurt is er een redelijke 
mate van vrijheid in het ‘hoe’.  

Onder de kop IPO bij dit thema valt onze algemene bijdrage aan het Interprovinciaal Overleg 
(IPO). Het bestaan van het IPO zelf kent geen directe wettelijke grondslag. De bijdrage aan 
de provincie Zeeland voor de correctie op het provinciefonds kent wel een wettelijke 
grondslag. 

Het SNN houdt zich als samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies bezig met 
het verstrekken van met name Europese subsidies, lobby namens de drie noordelijke 
provincies en het bijeenbrengen van noordelijke bedrijven, (kennis)instellingen en 
overheden. Ook het SNN kent geen directe wettelijke grondslag. 

De samenwerking in het Waddengebied is onder meer gegrondvest in de 
bestuursovereenkomsten Decentralisatie Waddenfonds en Beheerautoriteit Waddenzee 
(beiden tussen Rijk en Waddenprovincies). De samenwerking is met name gericht op het 
beter en meer gezamenlijk uitvoeren van een reeks aan inhoudelijk voorgeschreven 
wettelijke taken van de diverse partners. Dat vertaalt zich in bestuurlijke 
samenwerkingsverbanden als de Stuurgroep Waddenprovincies, Omgevingsberaad 
Waddengebied, Deltaprogramma Waddengebied en Fries Programma Waddenkust. Om 



17 
 

inhoudelijk de middelen van het Waddenfonds goed te kunnen inzetten hanteren we als 
waddenprovincies een Investeringskader Waddengebied3. Om wadlopers te faciliteren 
kennen we als provincie Fryslân een wadloopverordening. Dit alles kan worden beschouwd 
als een ‘keuze’ wettelijke taak. Ook cofinancieren we de website Interwad die zich 
bezighoudt met informatieverschaffing over het Waddengebied, een autonome keuze. 

 

Kerntaak? 

Het aangaan van samenwerkingsverbanden is onderdeel van onze provinciale kerntaak om 
te komen tot bestuurlijke kwaliteit, ook in ons eigen functioneren. 

 

Thema Kerntaak smal Kerntaak breed 
IPO Ondersteuning IPO  
SNN Ondersteuning SNN  

 

Effectief? 

De effectiviteit van samenwerkingsverbanden is over het algemeen moeilijk, want alleen 
indirect, te bepalen. 

 

Conclusies 

Geen. 

 

 

 

 

  

 
3 De projecten die vanuit dat investeringskader worden gefinancierd staan in de begroting opgenomen 
onder het meest passende inhoudelijke label. 
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4.2 Programma 2: infrastructuur 
 

Dit programma is gericht op de bereikbaarheid van Fryslân door het in stand houden en 
verbeteren van onze eigen provinciale wegen en vaarwegen, te zorgen voor openbaar 
vervoer en door samen met gemeenten hoofdfietsroutes te ontwikkelen. Afspraken met het 
Rijk over de noodzakelijke verbeteringen in de rijkswegen, -vaarwegen en spoorlijnen vallen 
ook onder dit thema. Tenslotte bevorderen we onder dit thema ook de verkeersveiligheid.  

Het bijzondere van dit programma is dat veel van de doelen ervan via investeringen 
plaatsvinden die in de begroting onder deze titel niet zichtbaar zijn. Dit overzicht is daarom 
maar gedeeltelijk. Echter, omdat gedane investeringen niet meer beïnvloedbaar zijn is ervoor 
gekozen ze hier niet op te nemen. 

 

4.2.1 Beleid en verkeersveiligheid 
Onder dit thema vallen de planvorming op het terrein van infrastructuur en openbaar vervoer 
en onze activiteiten op het terrein van verkeersveiligheid. Onder het laatste vallen onder 
meer verkeerseducatie en voorlichting en het maken van het Regionaal 
Uitvoeringsprogramma voor het nationaal Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Ook het 
stimuleren van bewuste mobiliteitskeuzes valt onder dit thema. 

 

Wettelijk of niet? 

 

Op het terrein van beleid heeft de provincie de taak om te zorgen voor een provinciaal 
verkeers- en vervoerberaad waarin de diverse overheden hun verkeers- en vervoerbeleid 
afstemmen. Voor het invullen van haar beleid heeft de provincie echter enige taakvrijheid, 
die wel beperkt wordt door de wettelijke vereisten op de diverse inhoudelijke taakvelden. De 
provincie is als beheerder verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op haar wegen en 
vaarwegen. Het nautisch beheer is strak vastgelegd in de Scheepvaartverkeerswet en de 
daaruit voortvloeiende regelingen. 

Op beleidsgebied houden we ons bezig met visie- en planvorming, proberen een regionale 
regierol te vervullen en doen aan mobiliteitsmanagement, allemaal zaken die een directe 
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invulling van onze wettelijke taak zijn of daar tegenaan hangen. Daarnaast lobbyen we voor 
diverse zaken ten aanzien van infrastructuur, een autonome keuze. Ook subsidiëren we 
innovaties, pilots en onderzoek (naar bijvoorbeeld de Lelylijn). 

Ten behoeve van verkeersveiligheid treffen we, gebaseerd op de wet, infrastructurele 
maatregelen, proberen gedrag te beïnvloeden en ondersteunen het Regionaal orgaan 
verkeersveiligheid Fryslân (ROF). In deze wettelijke taken hebben we speelruimte en die 
betitelen we dus als ‘wettelijk keuze’. Verkeersveiligheid op het water bevorderen we via de 
wettelijk strak omschreven taak nautisch toezicht. 

 

Kerntaak? 

Het is een provinciale kerntaak om bij te dragen aan regionale bereikbaarheid door integrale 
planvorming (ook voor andere wegbeheerders in het gebied) en te zorgen voor afstemming 
van het beleid met andere wegbeheerders. Ook het werken aan robuuste weg- en OV-
netwerken met behulp van onder andere verkeersmanagement wordt als kerntaak gezien.  

 

Thema Kerntaak smal Kerntaak breed 
 Beleid Subsidie innovaties, pilots Lobby, onderzoek Deltaplan 

 

Vrijwel al onze kerntaken zijn ook wettelijk vastgelegd. Het subsidiëren van innovaties, lobby 
en niet direct aan wettelijke taken gerelateerd onderzoek is dat niet. Daarvan kan het 
subsidiëren van innovaties, pilots en sommige onderzoeken als een smalle kerntaak worden 
beschouwd (want gericht op op termijn beter uitvoeren van de wettelijke taak) en vallen lobby 
en sommig onderzoek onder een brede kerntaakopvatting. 

 

Effectief? 

Zowel het totaal aantal ongevallen in brede zin als aantal ongevallen met dodelijke afloop 
kent in de jaren voorafgaand aan de coronapandemie een lichte daling (vergelijking met de 
afgelopen coronajaren is zinloos vanwege de uitzonderlijke situatie, ook in het verkeer). 

 

Conclusies 

Geen  
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4.2.2 Verbetering infrastructuur 
 

Dit thema houdt zich bezig met het aanleggen van nieuwe (weg-, vaar- en fiets)infrastructuur 
en verbeteren van de bestaande, onder andere uit oogpunt van bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid.  

 

Wettelijk of niet?4 

 

 

Verbetering van bestaande infrastructuur stoelt op een wettelijke verplichting voor zoverre 
deze dient ter vergroting van de verkeersveiligheid. Voor overige verbeteringen geldt dit niet.  
Waar het gaat om verbetering van bestaande infrastructuur is een belangrijk onderwerp onze 
betrokkenheid bij het opknappen van de sluis Kornwerderzand. Daarnaast vinden veel 
verbeteringen plaats vanuit inderdaad een veiligheidsperspectief (zie ook de vorige 
paragraaf).  

De aanleg van nieuwe infrastructuur behelst om te beginnen de aanleg van nieuwe 
provinciale wegen. De afgelopen decennia hebben we daar aanzienlijke middelen in 
gestoken, de laatste jaren niet. Ook behelst het het via een achtergestelde lening bijdragen 
aan nieuwe digitale infrastructuur (breedband), wat zich ook in een vergaand 
uitvoeringsstadium bevindt. Verder ondersteunen we via subsidies de aanleg van bepaalde 
gemeentelijke infrastructuur, via het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) of 
anderszins. Relatief recent, ten slotte, is de aanleg van laadinfrastructuur (laadpalen) voor 
elektrisch rijden. Tot geen van deze taken zijn we wettelijk verplicht. 

 

  

 
4 Voor deze taken geldt dat ze op het moment van besluitvorming grotendeels autonome keuzes 
betreffen. Veel van de hier weergegeven middelen hebben betrekking op afschrijvingen die 
voortvloeien uit die keuzes. Onderhoud van provinciale infrastructuur, als die er eenmaal ligt, is wel 
een wettelijke verplichting. Aan die afschrijvingen is dan ook niet meer te ontkomen. 
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Kerntaak? 

Aanleg van provinciale wegen, voor zover deze bijdragen aan verbeterde regionale 
bereikbaarheid, is geen wettelijke taak van de provincie maar wordt wel als kerntaak gezien. 
Ook verbetering van bestaande infrastructuur is een provinciale kerntaak, ook waar deze niet 
bijdraagt aan verkeersveiligheid. 

 

Thema Kerntaak smal Kerntaak breed 
Verbetering bestaande infra Verbetering provinciale 

infrastructuur 
Sluis Kornwerderzand 

Aanleg nieuwe infra Aanleg provinciale wegen, 
stimuleren aanleg digitale 
infrastructuur 

Subsidie gemeentelijke 
infrastructuur, aanleg 
elektrische 
laadinfrastructuur 

 

Waar sprake is van een brede opvatting van provinciale kerntaken is bij het bijdragen aan 
verbetering of aanleg van infrastructuur van andere overheden, zoals de Rijksinfrastructuur 
van de sluis Kornwerderzand, de subsidie van gemeentelijke infrastructuur of aanleg van 
elektrische laadinfrastructuur in brede zin. 

 

Effectief? 

Over de ontwikkeling van de verkeersveiligheid, waarvoor veel verbeteringsmaatregelen 
bedoeld zijn, staat een en ander in de vorige paragraaf. Reistijdverbetering door aanleg van 
nieuwe infrastructuur is ook aantoonbaar. De mate waarin achterliggende doelen van de 
aanleg van die infrastructuur bereikt worden (sterke economische positie regio, bijvoorbeeld) 
is een van de langere termijn en ook lastiger aantoonbaar. 

 

Conclusies 

1) het subsidiëren of anderszins (mede) bekostigen van verbetering van of nieuwe aanleg 
van infrastructuur van gemeenten is geen smalle provinciale kerntaak. Het verdient 
aanbeveling in de toekomst verzoeken daartoe vanuit dat licht te bezien 
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4.2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur 
 

Dit thema houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van het provinciale wegen- en 
vaarwegennet en de daarbij behorende kunstwerken (zoals bruggen en viaducten), en 
enkele provinciale eigendommen.  

 

Wettelijk of niet? 

 

De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het provinciale wegen- en 
vaarwegennet en de daarbij behorende kunstwerken (zoals bruggen en viaducten). Het 
gewenste onderhoudsniveau is niet wettelijk vastgelegd. In de loop van de jaren zijn er door 
het CROW (kennisnetwerk op het gebied van verkeer en vervoer) richtlijnen ontwikkeld voor 
het wegbeheer die ook door de rechter worden gehanteerd. Bij het beheer van vaarwegen 
liggen minder normen vast. Ook is de Provincie als beheerder verantwoordelijk voor de 
verkeersveiligheid en – doorstroming op deze wegen. Voor vaarwegen is wettelijk 
voorgeschreven dat er een beheerplan moet worden opgesteld en welke onderwerpen 
daarin aan de orde dienen te komen.  

Het beheer en onderhoud van onze wegen kent in de praktijk een wettelijk vast deel 
(waarmee we voldoen aan de in jurisprudentie ontstane normen) en een wettelijk keuzedeel, 
waarmee we streven naar een onderhoudsniveau 7. Door de brugbediening grotendeels op 
afstand te organiseren is onze invulling ervan inmiddels ook wel als wettelijk vast te 
beschouwen. 

Voor vaarwegen kunnen we het beheer en onderhoud als een grotendeels wettelijk vaste 
taak beschouwen. Sluisbediening wordt ook op een wettelijk vaste manier ingevuld.  

Ook het beheer en onderhoud van onze eigen provinciale eigendommen valt onder dit 
thema. Dat is direct gerelateerd aan onze wettelijke taken en beschouwen we als wettelijk 
vast. Hieronder valt ook het beheer van enkele woningen in eigen bezit, dat niet op een 
wettelijke grondslag gebaseerd is. 
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Kerntaak? 

Het onderhoud van de provinciale wegen is een kerntaak. Echter, een die vrijwel geheel als  
wettelijk kan worden beschouwd.  

 

Thema Kerntaak smal Kerntaak breed 
Provinciale eigendommen Onderhoud noodzakelijke 

eigendommen, woningen 
De Nieuwe Afsluitdijk 
Beleefcentrum 

 

Enkele autonome bezigheden onder dit thema zijn het bezit, verhuur en onderhoud van het 
Beleefcentrum op de (Nieuwe) Afsluitdijk. Daarnaast bezitten we nog een aantal woningen 
uit het verleden. De beschikbaarheid daarvan is wel gerelateerd aan de uitvoering van onze 
wettelijke beheer- en onderhoudstaken en beschouwen we daarom als een smalle kerntaak. 

 

Effectief? 

De Friese wegen voldoen over het algemeen aan de gestelde minimumnormen en zijn 
onderweg naar het gewenste onderhoudsniveau 7 (dit is een langdurig traject). De regimes 
voor brug- en sluisbediening functioneren.  

 

Conclusies 

1) het huidige onderhoudsniveau voor wegen en vaarwegen van 7 is een ruime invulling van 
onze wettelijk verplichting op dat punt. Het is mogelijk dat niveau weer te verlagen naar 6, 
waarbij dan wel als randvoorwaarden gelden dat hierdoor later niet veel extra kosten nodig 
zijn of de veiligheid in het gedrang komt en dat het beeld van de Friese infrastructuur niet 
zodanig verslechtert dat het toeristen afschrikt. Naar verwachting zal dit met niveau 6 niet het 
geval zijn. Mocht dit onverhoopt op onderdelen toch dreigen kan worden gekeken naar 
gedeeltelijke afschaling, zodat bij wijze van spreken op een niveau 6½ wordt uitgekomen. 

2) Het Afsluitdijk Beleefcentrum vormt geen provinciale kerntaak. Onze provinciale rol ten 
aanzien van dat centrum zou de komende jaren bekeken kunnen worden 

3) Het meerjarenprogramma kunstwerken (MPK) is langjarig (t/m 2028) maar niet structureel 
gefinancierd. Omdat het onderhoud en de vervanging van kunstwerken wel tot onze 
wettelijke basistaken behoort is aan te bevelen de middelen hiervoor structureel in de 
begroting vast te leggen. Echter, de komende jaren wordt een omvangrijk 
vervangingsprogramma afgerond en de noodzakelijke omvang van de structurele middelen 
daarna is nog niet helder. Het voorstel is hier in de volgende collegeperiode helderheid over 
te verschaffen en vast te leggen. Naar verwachting zal dit bedrag wel lager liggen dan de 
tijdelijk tot 2028 vastgelegde jaarlijks investeringskrediet van  8 miljoen euro. 

4) Momenteel worden onze structurele buitendiensttaken (kantonniers, brug- en 
sluisbediening, etc) tegen het licht gehouden. Dit zal de komende tijd leiden tot nieuwe 
voorstellen voor omvang van die taken. 
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Structurele keuzemogelijkheden 

 Onderwerp (x € 1.000) Nieuw Zoekruimte 
heroverweging 

Met ingang 
van  

1 Onderhoudsniveau terug naar niveau 6  1.750 2023 
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4.2.4 Openbaar vervoer 
 

Dit thema draait om het op peil houden en waar mogelijk verbeteren van de bereikbaarheid 
met het openbaar vervoer.  

 

Wettelijk of niet? 

 

 

In de wet Personenvervoer is bepaald dat de provincie bevoegd is om als concessieverlener 
op te treden voor bus en regionaal treinvervoer. De omvang van die concessies is aan de 
provincies zelf, waarmee de concessieverlening voor beide een wettelijke keuze taak is. 
Naast deze twee hoofdtaken voeren we onder dit thema een aantal infraprojecten uit om het 
openbaar vervoer beter te laten functioneren, stimuleren innovatie en beheren voorzieningen 
ten behoeve van het openbaar vervoer.  

Binnen onze busconcessie ondersteunen we de concessie zelf, daarnaast een aantal 
buurtbusprojecten, elektrische bussen op Schiermonnikoog en onderhoud van een 
gasvulstation in Leeuwarden. Binnen de treinconcessie betalen we naast de concessie zelf 
ook het laten rijden van een vierde trein per uur tussen Leeuwarden en Zwolle. 

Onder beheer en onderhoud van de OV voorzieningen valt onder meer het onderhoud van 
busstations. Infraprojecten openbaar vervoer betreffen infrastructurele projecten bedoeld om 
het OV te kunnen laten functioneren. Het stimuleren van innovatie is gericht op innovaties 
die onze wettelijke taak beter laten functioneren, in bijvoorbeeld railverkeersystemen. 

Onder de kop algemeen valt onder meer onze ondersteuning van het Regionaal Overleg 
Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer (ROCOV) en bijdrage aan het IPO. 

 

Kerntaak? 

De kerntaak op dit punt is de wettelijk vastgelegde bevoegdheid tot concessieverlening.  
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Thema Kerntaak smal Kerntaak breed 
Concessie bus Onderhoud elektrische 

bussen Schiermonnikoog, 
onderhoud gasvulstation 
Leeuwarden 

 

Concessie trein  4e trein Leeuwarden-Zwolle 
Algemeen  Subsidie gemeenten 

 

Het onderhoud van de elektrische bussen op Schiermonnikoog en het gasvulstation te 
Leeuwarden vormen onderdeel van onze concessie en zijn gerelateerd aan de wettelijke 
taken. 

De 4e trein van Leeuwarden naar Zwolle is niet gebaseerd op een wettelijke taak en valt ook 
niet onder onze kernverantwoordelijkheid voor het regionaal openbaar vervoer. We 
beschouwen deze daarom als onderdeel van een brede opvatting van onze kerntaken. 

Daarnaast beschikken we over een algemene subsidieregeling voor gemeenten. Ook deze 
valt onder een brede opvatting van kerntaken.  

 

Effectief? 

In de jaren voorafgaand aan corona steeg het aantal passagiers in het openbaar vervoer, 
ondanks een lichte daling in het aangeboden aantal dienstregelingsuren. De 
klanttevredenheid bleef vrij stabiel, iets onder een 8. In 2020 reed bijna 20% van de bussen 
dan wel elektrisch dan wel op groen gas. 

 

Conclusies 

1) Er bestaan afspraken tussen NS en provincie om als provincie tijdelijk, tot 2025, de 
financiering van  een 4e trein tussen Leeuwarden en Zwolle te bekostigen. De bedoeling is 
dat daarna het Rijk die bekostiging overneemt. Vanwege de aard van de ten tijde van de 
afspraak beschikbare middelen werd deze tijdelijke afspraak gedekt uit een al bestaand 
structureel budget, dat dus geen andere structurele noodzaak kent. De zoekruimte voor 
heroverweging is dit budget, inhoudelijk ‘pijnloos’ te herlabelen tot het tijdelijk budget dat past 
bij deze tijdelijke afspraak. 

2) We hebben in het verleden regelmatig gemeentelijke infrastructuur medegefinancierd, wat 
vanzelfsprekend geen smalle provinciale kerntaak is. Het verdient vanuit dat uitgangspunt 
aanbeveling kritisch naar toekomstige verzoeken op dat punt te kijken.   

 

Structurele keuzemogelijkheden 

 Onderwerp (x € 1.000) Nieuw Zoekruimte 
heroverweging 

Met ingang 
van 

1 Financiering 4e trein Leeuwarden-Zwolle  2.637 2025 
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4.3 Programma 3: Omgeving 
 

Het programma Omgeving dekt een zeer groot deel van provinciaal beleid af: afgezien van 
infrastructuur alles dat zich richt op de fysieke omgeving. Daaronder valt natuur en 
landschap, landbouw, veenweide, water en milieu, de energietransitie en de (ruimtelijke) 
ordening van al die vormen van ruimtegebruik. Sinds enkele jaren speelt de aanstaande 
invoering van de nieuwe Omgevingswet een belangrijke rol bij dit thema, wat onder andere 
geleid heeft tot aanname van onze Omgevingsvisie in 2020. 

 

4.3.1 Natuur en landschap 
 

Dit thema houdt zich bezig met natuurontwikkeling en -beheer, herstel van de biodiversiteit, 
soortenbeleid, landschap en de ondersteuning van de Friese nationale parken. Ook valt de 
aanpak van de stikstofproblematiek hieronder. 

 

Wettelijk of niet? 

 

De provincies zijn verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de meeste Natura 2000-gebieden, het agrarisch 
natuurbeheer en het soortenbeleid. Op het terrein van natuur zijn veel provinciale taken 
wettelijk vastgelegd en overwegend verplicht. Hieronder vallen onder meer 
vergunningverlening en verlenen van ontheffingen en vrijstellingen van diverse wettelijke 
taken, toezicht en handhaving op groene regelgeving en het aansturen van faunabeheer- en 
wildbeheereenheden. De vergunningen en ontheffingen voor de Wet Natuurbescherming 
verlenen we zelf, het toezicht onder die wet vindt plaats door de FUMO. Ook dient de 
provincie te beschikken over een natuurvisie en beheerplannen voor de Natura 2000 
gebieden. De zorg voor de nationale landschappen is via de AMvB Ruimte aan provincies 
opgedragen. Maar de doelstellingen zijn vaak globaal en daarbinnen hebben we als 
provincie enige beleidsvrijheid. Op een aantal thema’s heeft de provincie verordenende 
bevoegdheden. 
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Veel van de verplichtingen voor provincies liggen vast in het Natuurpact, een convenant 
waarin het Rijk en het IPO afspraken hebben gemaakt over de ontwikkeling van 
Natuurnetwerk Nederland (NNN). Als gevolg hiervan heeft de provincie ook als taak het 
aanwijzen van gebieden die tot dit netwerk behoren. Ook kunnen gebieden gelegen buiten 
het NNN worden aangewezen als bijzondere provinciale natuurgebieden of - landschappen. 
In de Omgevingswet staat dat provincies de belangen van onder meer cultuurlandschap en 
beschermde stads- en dorpsgezichten afwegen in de fysieke leefomgeving. 

We stellen geld beschikbaar voor de aankoop, inrichting en beheer van het NNN (de laatste 
aan terreinbeheerders). Ook verstrekken we subsidie voor een kwaliteitsimpuls natuur en 
landschap (SKNL) aan grondeigenaren. Gebiedscommissies adviseren in bepaalde 
gebieden over aankoop, inrichting en beheer. Daarnaast bekostigen we enkele pilots. Voor 
de Natura 2000 gebieden dragen we de kosten van natuurherstelmaatregelen. 

Om de stikstofproblematiek aan te pakken maken we gebruik van opkoop- en 
beëindigingsregelingen, onze wettelijke vergunningstaken en verrichten we onderzoek. 
Daarnaast gaan we het aankomende landelijke programma natuur omzetten in maatregelen 
om de natuur stikstofbestendiger te maken. 

We verstrekken subsidies en cofinancieren Europese budgetten om agrariërs in hun 
bedrijfsvoering meer rekening te laten houden met natuur, het agrarisch natuurbeheer.  

Om het aantal weidevogels te laten toenemen subsidiëren we agrarisch weidevogelbeheer 
en creatie van grotere ‘weidevogelkerngebieden’ en bestrijden we predators. Ook helpen we 
nieuwe verdienmodellen rondom weidevogels te ontwikkelen en subsidiëren de Bond van 
Friese Vogelwachten (BFVW). Voor ganzen kennen we de wettelijk verplichte 
schadevergoeding toe en proberen daarnaast ganzenschade te verminderen door 
foerageergebieden in te stellen, verjaring en afschot.  

Voor ons soortenbeleid financieren we het bestrijden van exoten (als de watercrassula), 
beschermen we soorten, subsidiëren de wettelijk vastgelegde faunabeheereenheid en 
vergoeden schade. Ter vergroting van de biodiversiteit stimuleren we kennisdeling en 
educatie, creëren fysieke verbindingen en financieren projecten als de vismigratierivier, het 
vergroenen van schoolpleinen en terugdringen van de insectensterfte. 

(Mede) ten behoeve van ons landschap subsidiëren we instellingen als de Friese 
Milieufederatie, het Fryske Gea (recent gefuseerd met stichting Landschapsbeheer) en de 
stichting Erfgoed natuur en landschap, onderhouden we nationale parken, ondersteunen met 
advies op basis van de Natuurbeschermingswet bij VTH, via ons ruimtelijk kwaliteitsteam en 
de voorbeelden in Grutsk en bieden innovatieve werkwijzen aan voor gezamenlijk ruimtelijk 
ontwerp als Nije Pleats en de Sinnetafels. Ook maken we een bossenstrategie.  

Voor visserij voeren we de bestuurlijke overeenkomst met het Rijk uit. Aan de groene 
regelgeving geven we invulling via vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

Tenslotte zijn er nog een aantal algemene/overige taken onder dit thema. De belangrijkste 
daarvan zijn het financieren van het Fryske Gea voor diverse taken, het Instituut voor 
Natuureducatie en het verstrekken van vergunningen op het gebied van wadlopen en de 
Natuurschoonwet. 
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Kerntaak? 

Onze activiteiten voor natuur vallen onder de kerntaak Vitaal platteland, natuurbeheer & 
ontwikkeling natuurgebieden. In hun verantwoordelijkheid voor het landelijk gebied worden 
provincies onder meer verondersteld beleid voor natuur en landschap te maken. Veel van de 
kerntaken op het terrein van natuur zijn ook wettelijk vastgelegd (zie hiervoor). 

Thema Kerntaak smal Kerntaak breed 
Landschap Stichting Nationaal 

Landschap 
 

Visserij  Bestuursovereenkomst 
visserij 

Algemeen  IVN, It Fryske 
Gea/Landschapsbeheer, 
Friese Milieufederatie 

 

Op het terrein van natuur en landschap is het overgrote deel van de taken gebaseerd op een 
wettelijke basis. De meeste niet direct in een wet gegronde activiteiten/budgetten passen 
veelal bij een smalle interpretatie van onze kerntaken. De bestuursovereenkomst visserij is 
niet gebaseerd op de overeengekomen provinciale kerntaken. Onze ondersteuning van 
diverse organisaties op dit beleidsveld is in de loop der jaren gegroeid tot het ondersteunen 
van een mix van smalle en brede kerntaken per organisatie.  

 

Effectief? 

De effectiviteit van onze activiteiten voor natuur en landschap is deels glashelder en goed in 
beeld, deels lastiger te bepalen. Ten aanzien van natuuraanleg is de voortgang beperkt: we 
lopen achter op schema bij aanleg van het Natuurnetwerk Nederland (in het verleden ook 
met uw Staten hiervoor besproken oorzaken zijn beperkte middelen- en capaciteitsinzet en 
instrumentarium op basis van vrijwilligheid). Wat beheer betreft is de effectiviteit ook goed 
vast te stellen en beter: de in Fryslân beheerde natuur voldoet grotendeels aan de 
natuurdoeltypen die ervoor bepaald zijn. Ons weidevogelbeleid was de afgelopen decennia 
ineffectief: het aantal grutto’s, de symboolvogel in dit verband, daalt gestaag door. Met het 
Aanvalsplan Grutto proberen we hier een ommekeer in te bewerkstelligen. Ten aanzien van 
ganzen zijn zoveel factoren van invloed dat over onze effectiviteit daartussen lastig een 
uitspraak is te doen, behalve dat die per definitie beperkt zal zijn. De ganzenschade is de 
afgelopen jaren in ieder geval helaas niet sterk afgenomen. Voor biodiversiteit is ons beleid 
nog zeer recent en is daarnaast ook sprake van een beleidsveld met heel veel andere 
invloeden. Het laatste geldt ook voor onze inspanningen met betrekking tot landschap. De 
effectiviteit van de door ons gesubsidieerde instellingen is niet geëvalueerd. Stikstof, ten 
slotte, is nog een beleidsveld in opbouw, zodat over de effectiviteit daarvan nog geen 
uitspraken zijn te doen. 

 

Conclusies 

1) De effectiviteit op dit beleidsveld is gemengd. Het lijkt nuttig op beleidsvelden waar nog 
gezocht waar naar grotere effectiviteit daarover regelmatig de Staten op de hoogte te 
houden van de voortgang hierin. Zie ook het voorstel voor een brede effectiviteitsdiscussie in 
het slothoofdstuk van dit stuk 
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2) de diverse organisaties op dit beleidsterrein kunnen worden doorgelicht op de mate 
waarin hun activiteiten bijdragen aan provinciale kerntaken (de Friese Milieufederatie, hier 
ook benoemd, komt in dat opzicht aan de orde in de volgende paragraaf).  

 

Structurele keuzemogelijkheden 

 Onderwerp (x € 1.000) Nieuw Zoekruimte 
heroverweging 

Met ingang 
van 

2 Budget IVN Consulentschap Fryslân   195 2025 
3 Budget It Fryske Gea  866 2025 
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4.3.2 Milieu 
 

Onder dit thema vallen onze inspanningen om bepaalde activiteiten (bedrijfs- en anderszins) 
in Fryslân veilig te laten plaatsvinden. Daarnaast streven we ernaar de kwaliteit van het 
Friese milieu te behouden en waar mogelijk te verbeteren. 

 

Wettelijk of niet? 

 

Ten aanzien van onze milieutaken liggen op het terrein van bodem veel nauw omschreven 
taken vast met betrekking tot bodemverontreiniging en -sanering. Een deel van de 
milieuvergunningverlening ligt wettelijk bij de provincie net als vergunningverlening voor de 
meeste ontgrondingen. Deels gelden wettelijke voorschriften voor de uitvoering voor de taak, 
deels heeft GS eigen beleidsvrijheid. Ook kennen we een wettelijke taak in de nazorg voor 
stortplaatsen en een adviestaak in de Mijnbouwwet.  

De wettelijk verplichte basistaken dienen door een omgevingsdienst te worden uitgevoerd (in 
Fryslân de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing, FUMO) en voor de majeure 
risicobedrijven de Omgevingsdienst Groningen. Daarnaast laat de provincie ook de wettelijke 
VTH taken (bodem, ontgrondingen, ontheffingen luchtvaart-luchtvaarregelingen, zwemwater, 
nazorg stortplaatsen, externe veiligheid, geluid, uitvoering toezicht natuur) door de FUMO 
uitvoeren. Ten slotte hebben de provincies een wettelijke coördinatietaak voor VTH.  

Met onze milieutaken streven we twee hoofzaken na: een veilige leefomgeving en een goede 
kwaliteit van het milieu. Bij beide speelt onze vergunningverlening, toezicht en handhaving 
de belangrijkste rol. Het merendeel daarvan vindt plaats via de FUMO. Daarnaast 
verschaffen we over beide ook informatie aan gemeenten om hen te helpen bij hun 
taakuitoefening. Voor milieukwaliteit doen we daarnaast incidenteel onderzoek (zoals 
bijvoorbeeld luchtmetingen bij bedrijven) en laten waar nodig de bodem saneren. 

In meer algemene zin valt ook de subsidie voor de Friese Milieufederatie (die bijdraagt aan 
diverse milieuthema’s) onder dit onderwerp en monitoren we de kwaliteit van het Friese 
milieu en de gevolgen van zoutwinning ten behoeve van onze (wettelijke) taakuitoefening. 
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Kerntaak? 

De provincies hebben als kerntaak om de leefomgeving schoon en duurzaam te maken. Dat 
worden ze verondersteld mede te bereiken door integrale beleidsontwikkeling en uitvoering  
gericht op een schone en veilige leefomgeving. Het grootste deel van de provinciale kerntaak 
is wettelijk vastgelegd. Daarnaast wordt de zorg voor luchtkwaliteit, geluid, veiligheid (op het 
geëigende schaalniveau) als een provinciale kerntaak beschouwd.  

Thema Kerntaak smal Kerntaak breed 
Algemeen  Friese Milieufederatie 

 

Onze ondersteuning van de Friese milieufederatie sluit over het algemeen aan bij onze 
kerntaken, maar de omvang van die ondersteuning is geheel afhankelijk van de invulling van 
die kerntaak en daarom hier getypeerd als kerntaak breed. 

 

Effectief? 

De stand van het Friese milieu wordt uitgebreid gemonitord (op de kwaliteit van water wordt 
in de volgende paragraaf ingegaan). Gemiddeld genomen neemt de kwaliteit daarvan toe. 
Een direct verband met onze inspanningen is niet altijd aantoonbaar of aangetoond. Wel 
voldoen bijvoorbeeld al de inrichtingen onder ons toezicht aan de normen voor luchtkwaliteit 
en is de luchtkwaliteit de afgelopen decennia sterk verbeterd.  

 

Conclusies 

1) De Friese Milieufederatie wordt door ons ondersteund voor een mix van activiteiten en kan 
worden doorgelicht op de mate waarin gesubsidieerde activiteiten allemaal als bijdrage aan 
de provinciale kerntaak kunnen worden betiteld. 

 

Structurele keuzemogelijkheden 

 Onderwerp (x € 1.000) Nieuw Zoekruimte 
heroverweging 

Met ingang 
van 

1 Budget Friese Milieufederatie   403 2025 
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4.3.3 Water 
 

Dit thema behelst het zorgen voor veilige, gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige 
watersystemen die duurzaam gebruikt worden en het voorkomen van wateroverlast. Dat 
gebeurt middels een Regionaal Waterprogramma, Stroomgebiedbeheerplan (KRW-nota) en 
een samenwerkingsprogramma Klimaatadaptatie. 

 

Wettelijk of niet? 

 

Op het terrein van water is de provincie gebonden aan veel wettelijk verplichte taken en 
voorschriften (water maakt ook onderdeel uit van de milieuvergunning). Ook veel doelen 
liggen al (in ieder geval op hoofdlijnen) vast. Die taken behelzen onder meer het stellen van 
kaders voor regionale waterkeringen en wateroverlast, verlenen van vergunningen voor 
grondwater, verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het oppervlaktewater, bescherming 
van drinkwater, houden van toezicht en diverse vormen van monitoring en beoordeling. De 
taken met betrekking tot het grondwater worden gedekt door een grondwaterheffing, die ook 
alleen daaraan mag worden besteed. 

Van oudsher verdelen we ons bezigheden op het gebied van water in drie hoofdthema’s: 
veilig water, voldoende water en schoon water (waterkwaliteit). Daar is de afgelopen jaren 
het thema klimaatadaptatie bij gekomen. 

Om de veiligheid rondom water te waarborgen doen we aan regie, stellen kaders en normen, 
functioneren als opdrachtgever voor het Wetterskip en doen wettelijk verplicht onderzoek. 
Ten behoeve van deze ‘wettelijk basis’ taken verrichten we daarnaast ander onderzoek en 
doen verkenningen. 

Om zorg te dragen dat er genoeg water beschikbaar is stellen we eveneens kaders en 
normen, toetsen, peilen en vergunnen rondom drink-, grond- en overig water. Ten behoeve 
van die wettelijk strak omschreven taken verrichten we pilots en laten maatregelen tegen 
verzilting, verdroging en wateroverlast onderzoeken. 

Ook om de kwaliteit van (onder meer zwem-) water te borgen stellen we kaders en normen, 
toetsen en peilen. Ten behoeve van deze wettelijke taken stimuleren we innovatie, 
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stimuleren de landbouw om maatregelen ten behoeve van de kaderrichtlijn water te 
omarmen en komen gezamenlijk met maatschappelijke partijen tot doelstellingen op 
watergebied. 

Het nieuwe thema klimaatadaptatie is het enige thema waar onze bezigheden niet sterk 
wettelijk zijn vastgelegd. Ten behoeve hiervan voeren we samen met anderen het Fries 
bestuursakkoord waterketen en klimaat (FBWK) uit, en doen aan gezamenlijke visievorming 
en verkenningen. 

Tenslotte voeren we een aantal activiteiten uit op watergebied die ten behoeve van al onze 
thema’s zijn of niet eenvoudig toe te rekenen aan een van bovenstaande thema’s. Wettelijk 
verplicht maken we een regionaal waterprogramma. Ten behoeve van het beleidsveld water 
in het algemeen of andere provinciale beleidsvelden nemen we deel in bestuurlijke 
overleggen, leveren inbreng in integrale projecten en geven hydrologische advies. Autonoom 
werken we daarnaast aan een samenwerkingsagenda met het Wetterskip en hebben budget 
ter beschikking gesteld zodat eenieder een regenton kan aanschaffen.  

 

Kerntaak? 

Waterbeheer maakt deel uit van de kerntaak ‘Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & 
waterbeheer’. Waterbeheer is een bijzondere taak in het takenpakket van de Nederlandse 
overheden: het is de enige taak waarvoor naast een verantwoordelijke algemene overheid 
ook een functionele overheid in het leven is geroepen, het waterschap. De provincie is in 
principe verantwoordelijk voor beleid en kaders, het waterschap voor de uitvoering. Als 
provinciale kerntaken in verhouding tot dat waterschap gelden het stellen van 
(beleids)kaders voor de uitvoering door het waterschap, het verbinden van provinciaal 
waterbeleid met (inter)nationaal waterbeleid en het afstemmen van waterbelangen op andere 
(ruimtelijke) belangen. Deze zijn veelal wettelijk vastgelegd (zie boven). 

 

Thema Kerntaak smal Kerntaak breed 
Klimaatadaptatie FBWK, blauwe 

omgevingsvisie en blauwe 
drager, boezemverkenning 

 

Algemeen  samenwerkingsagenda 
Wetterskip, inbreng integrale 
projecten, hydrologische 
advisering, diverse 
bestuurlijke overleggen, 
regenton 

 

 

Effectief? 

Van een thema als waterveiligheid is de effectiviteit in principe eenvoudig vast te stellen: er 
zijn de afgelopen decennia geen dijkdoorbraken of grote overstromingen in Fryslân geweest. 
Wel voldoen nog niet alle waterkeringen aan de normen, het streven is dit in 2027 te 
bereiken. Anders ligt dat bij het thema voldoende water waar het vooralsnog nog niet is 
gelukt de verdrogings- en verziltingsproblematiek op te lossen. Op het gebied van 
waterkwaliteit vindt uitgebreide effectmonitoring plaats. Daaruit blijkt dat onze inspanningen 
voor de kaderrichtlijn tot enkele jaren geleden zeer effectief zijn geweest, de laatste jaren 
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stagneert de verbetering enigszins. Onze inspanningen voor klimaatadaptatie bevinden zich 
nog grotendeels in een beginstadium, waardoor effectiviteit lastig al is vast te stellen. 

 

Conclusies 

1) Binnen het onderwerp water wordt een deel van de structurele en wettelijke 
grondwatertaken momenteel tijdelijk gedekt. We stellen voor de grondwaterheffing te 
verhogen om alle structurele, wettelijke grondwatertaken ook weer structureel te kunnen 
dekken. Dit is dus een budgetneutrale actie. 
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4.3.4 Landbouw 
 

Dit thema houdt zich bezig met het duurzaam en natuurinclusief maken van de Friese 
landbouw, waarvan de groei vooral kwalitatief zou moeten zijn. Dat moet leiden tot een 
voorbeeldfunctie van Fryslân op dit gebied. 

 

Wettelijk of niet? 

 

 

Provinciaal landbouwbeleid is volledig autonoom beleid. We onderscheiden een drietal 
hoofdthema’s in onze activiteiten ten aanzien van landbouw. Dat zijn het stimuleren van 
kennis en innovatie, het ondersteunen van de transitie/verduurzaming van de landbouw en 
het stimuleren van ondernemerschap.  

Voor het stimuleren van kennis en innovatie financieren we kennisinstellingen als Dairy 
Valley en Potato Valley. Ook cofinancieren we Europese middelen 
(Plattelandsontwikkelingsprogramma, POP) voor innovatieprojecten in de landbouw.  

Voor de transitie van de landbouw cofinancieren we eveneens POP-middelen voor kavelruil 
en duurzame innovaties. We hebben een transitiefonds, proberen grondgebonden 
bedrijfsvoering te stimuleren en publiek-private beloningen te koppelen, ondersteunen 
agrarische coöperaties die zich bezighouden met verduurzaming en het living lab 
natuurinclusieve landbouw. Ten slotte speelt de Noordelijke regiodeal Natuurinclusieve 
landbouw een belangrijke rol. 

Ten behoeve van het stimuleren van ondernemerschap ondersteunen we een 
landbouwadviespool, het agrarisch onderwijs, cofinancieren POP-middelen voor 
ondernemerschap en nemen deel aan (landelijke) overleggen. 

 

Kerntaak? 

Onze betrokkenheid bij de landbouw op zich is geen provinciale kerntaak. Waar die wel als 
kerntaak kan worden betiteld komt dat voort uit de invalshoek van een andere kerntaak, als 
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bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling of vitaal platteland. Vanuit de kerntaak vitaal platteland 
zijn provincies bijvoorbeeld onder meer verantwoordelijk voor beleid voor 
structuurversterking van de landbouw. Kortom, waar in onderstaand schema activiteiten als 
‘kerntaak smal’ worden betiteld is dat steeds op basis van een meer overkoepelende 
kerntaak. 

 

Thema Kerntaak smal Kerntaak breed 
kennis en innovatie innovatieprojecten, 

ondersteuning kenniscentra 
 

transitie landbouw stimuleren grondgebonden 
bedrijfsvoering, 
transitiefonds, coöperaties, 
publiek-private beloningen 
koppelen, cofinanciering, 
regiodeal natuurinclusieve 
landbouw, living lab 
natuurinclusieve landbouw 

 

Ondernemerschap  landbouwadviespool, 
cofinancieren, onderwijs 
stimuleren 

 

Vanuit de verantwoordelijkheid voor innovatie van de regionale economie maar ook voor 
milieu, energie en klimaat is ook innovatie van de landbouw een kerntaak. Onze activiteiten 
voor de transitie van de landbouw beschouwen we als kerntaak vanuit onze 
verantwoordelijkheid voor verduurzaming, terugdringen uitstoot van schadelijke stoffen, 
landschap enzovoorts. 

Anders ligt dat voor onze activiteiten voor het stimuleren van ondernemerschap, die minder 
als provinciale kerntaak worden gezien (zie ook bij economie). Deze plaatsen we daarom 
onder een brede opvatting van kerntaken. 

 

Effectief? 

De Noordelijke rekenkamer concludeerde recent dat van onze langer lopende inspanningen 
we in veel gevallen geen informatie hebben over de resultaten van verstrekte subsidies 
omdat een nulmeting en eenduidige indicatoren vaak ontbreken. Ook vindt na 
subsidievaststelling geen monitoring plaats op doorwerking van een project (NRK, 2020). 

Om deze conclusies te vertalen zijn voor het monitoren van de landbouwtransitie in de 
landbouwagenda concrete indicatoren benoemd. Omdat de landbouwagenda echter nog 
maar net is aangenomen is hier nog niet veel zinnigs over te zeggen.  

De effectiviteit van de kenniscentra in de landbouw wordt als onvoldoende beschouwd, mede 
vanwege de vele andere partners met een grotere invloed op het veld dan de centra en de 
provincie.  

De landbouwadviespool, die individueel advies geeft aan boeren, is populair en wordt over 
het algemeen als effectief gezien. 
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Conclusies 

1) In een recent verleden was weinig zicht op de effectiviteit van onze inspanningen in de 
landbouw. Er zijn goede eerste stappen gezet met de in de landbouwagenda opgenomen 
indicatoren. Het verdient aanbeveling deze nu vervolgens in heldere resultaatafspraken per 
verstrekte subsidie om te zetten en in de komende jaren te evalueren in hoeverre de 
subsidies daadwerkelijk hebben bijgedragen aan beleidsdoelen. 

2) De zorg over de effectiviteit van de kennisinstellingen in de landbouw zou op kortere 
termijn moeten worden vertaald in een onderzoek naar hoe deze kan worden vergroot. 
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4.3.5 Energie 
 

Dit thema draait om het mede invulling geven aan de nationale vertaling van het 
klimaatakkoord van Parijs door energiebesparing en het laten toenemen van de productie 
van duurzame energie. De uitvoering van de plannen in het klimaatakkoord moet onder 
andere plaatsvinden via Regionale Energiestrategieën (RES).  

 

Wettelijk of niet? 

 

Op het vlak van energietransitie is sprake van een volledig autonome taak. De hoofdthema’s 
waar we aan werken zijn het ondersteunen van lokale initiatieven, energiebesparing, 
opwekken van hernieuwbare energie, verbeteren van de energieinfrastructuur en de 
warmtetransitie. 

Voor het ondersteunen van lokale initiatieven ondersteunen we het netwerk duurzame 
dorpen, lokale energie-initiatieven, en het komen tot één netwerk/loket voor het geven van  
advies en voorlichting.  

Onze belangrijkste instrumenten bij energiebesparing zijn het Fûns Skjinne Fryske 
Enerzjy (FSFE), het energieteam Fryslân en subsidie voor zonnepanelen. Daarnaast 
besteden we in onze vergunningverlening aandacht aan dit onderwerp en proberen als 
provincie zelf een voorbeeldfunctie te vervullen. 

Om het opwekken van hernieuwbare energie te stimuleren is wederom het FSFE een 
belangrijk instrument.  Daarnaast stimuleren we een aantal pilots, met name rondom de 
Nieuwe Afsluitdijk en als cofinanciering van Europese Interregmiddelen. We zorgen voor 
burgerparticipatie in de opbrengsten van die energie, vormen netwerken en passen 
ruimtelijke regels aan waar nodig. 

De spanning op de energie-infrastructuur die de stijgende opwekking van hernieuwbare 
energie meebrengt proberen we te verminderen in onze rol als aandeelhouder van Alliander, 
door deelname in de taskforce energietransitie en via onderzoek en visievorming. 

De warmtetransitie, ten slotte, proberen we te bevorderen met subsidie en het vormen van 
netwerken. 



40 
 

 

Kerntaak? 

Als eerste kerntaak van de provincies ten aanzien van energie geldt het ruimte scheppen 
voor de productie van duurzame energie. Ook het stimuleren en sturen van processen om dit 
tot stand te brengen en toezicht houden op de kwaliteit van de uitvoering door andere 
overheden worden als provinciale kerntaken gezien. 

 

Thema Kerntaak smal Kerntaak breed 
Ondersteuning lokale 
initiatieven 

 loket, financiële regelingen, 
advies/voorlichting, 
netwerkvorming 

Energiebesparing  energieteam Fryslân, VTH, 
FSFE, overige financiële 
regelingen, 
voorbeeldfunctie, projecten 

Opwekken hernieuwbare 
energie 

FSFE, overige financiële 
regelingen, stimuleren 
pilots/innovatie/ruimtelijke 
regels, netwerkvorming, 
burgerparticipatie, overig 

deelname WPF 

Energie-infrastructuur netwerkvorming/taskforce, 
onderzoek/visievorming 

invloed als aandeelhouder 
(Alliander) 

Warmtetransitie financiële regelingen, 
netwerkvorming 

 

Algemeen IPO  
 

Vanuit de geschetste kerntaken concluderen we dat het ondersteunen van lokale initiatieven 
wat meer gestoeld is op een brede opvatting van kerntaken, want meer een taak voor de 
lokale overheid. Ook zorgen voor energiebesparing wordt niet meteen als provinciale 
kerntaak gezien. Onze activiteiten voor het opwekken van hernieuwbare energie, energie-
infrastructuur en warmtetransitie passen wel probleemloos binnen een smalle opvatting van 
kerntaken. 

 

Effectief? 

Van het FSFE is bewezen dat het in ieder geval gedeeltelijk effectief is voor 
energiebesparing en duurzame opwekking en dit geldt ook voor de financiële regelingen voor 
energiebesparing en energieopwekking (bijvoorbeeld zonnepanelen). Van de regelingen om 
de warmtetransitie te bewerkstelligen is bewezen dat ze elders (Drenthe) werkten. Ook de 
netwerkvorming rondom de energieinfrastructuur blijkt tot op heden in ieder geval deels 
effectief. Onze overige activiteiten op dit terrein zijn gestoeld op plausibele redeneringen, 
maar nog niet bewezen effectief (mede omdat sommige recent zijn). Ten slotte is Fryslân 
‘landelijk kampioen’ in lokale initiatieven voor energieopwekking. Wel is het verband hiervan 
met provinciale ondersteuning (nog) niet eenduidig aangetoond. 
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Conclusies 

1) Onze activiteiten en budgetten op dit terrein (allemaal tijdelijk) vormen een mix van 
smallere en bredere kerntaken. Waar in de toekomst gekozen moet worden tussen het 
opnieuw ter beschikking stellen van tijdelijke gelden kan de indeling in smalle of brede 
kerntaak helpen bij de keuzes in dit opzicht.  

2) Vanuit een focus op kerntaken verdient het ook aanbeveling om in de toekomst geen 
‘eigen opslag’ meer bovenop rijksregelingen voor energiebesparing te leggen  
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4.3.6 Ruimtelijke ontwikkeling 
 

Dit thema draait om het creëren/behouden van een vitaal en samenhangend netwerk van 
steden en dorpen met een variatie aan woningen, bedrijven, kennis- en 
onderwijsinstellingen, werkgelegenheid en voorzieningen middels de ordening van de Friese 
ruimte. 

 

Wettelijk of niet? 

 

Ruimtelijke ordening vindt plaats door inzet van capaciteit en kent geen eigen budgetten. In 
de bijlage is aangegeven hoeveel capaciteitsinzet hierop plaatsvindt. 

 

De provincie is op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en straks de Omgevingswet 
verantwoordelijk voor een zorgvuldig gebruik van de Friese ruimte. Naast de VTH taken kent 
de provincie onder de aanstaande omgevingswet als verplichte taken het vaststellen van een 
Omgevingsvisie, een omgevingsverordening en programma's.  

Een belangrijke term binnen de Wro zijn de ‘provinciale belangen’. Het uitgangspunt 
‘decentraal, tenzij’ uit de Omgevingswet (en onze Omgevingsvisie) betekent dat gemeenten 
de verantwoordelijkheid voor ruimtelijke onderwerpen dragen, tenzij er provinciale belangen 
mee gemoeid zijn.  

Met onze bezigheden voor ruimtelijke ordening streven we een aantal hoofdzaken na. Dat 
zijn zorgvuldig gebruik van de ruimte, een goede verdeling van de schaarse ruimte, de 
bescherming van waardevolle kwaliteiten van die ruimte en ruimtelijke ontwikkeling. 

De instrumenten die we inzetten dragen over het algemeen bij aan meerdere van die 
thema’s. Zo draagt onze toetsing van bestemmingsplannen bij aan zowel zorgvuldig 
ruimtegebruik, een goede verdeling van de ruimte als behoud van de kwaliteit van de ruimte.  

De regionale afspraken die we maken over bedrijventerreinen en wonen liggen op het 
snijvlak van ruimtelijke ontwikkeling en economie en leefbaarheid, respectievelijk, en worden 
onder die thema’s in dit stuk behandeld. Ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkeling 
vervullen we een aantal activiteiten die als ‘wettelijk keuze’ zouden kunnen worden betiteld, 
als het maken van inspirerende voorbeelden, handreikingen, meedenken bij specifieke 
ontwikkelingen en projecten en proceshulp via instrumenten als Nije Pleats, omgevingstafels 
en sinnetafels (zie daarvoor paragraaf 4.1.4). 

 

Kerntaak? 

De provincie is verantwoordelijk voor een samenhangende afweging van opgaven op het 
(boven)regionale niveau en voor een integrale aanpak van de ruimtelijke ontwikkeling in de 
regio. De provincie initieert ontwikkelingen, integreert belangen, voert regie over de 
gebiedsontwikkeling en de inrichting en neemt verantwoordelijkheid voor de organisatie van 
de uitvoering. Al onze activiteiten op dit terrein vallen wel onder die kerntaak, maar zijn ook 
allemaal gebaseerd op de wet. Vandaar dat hier geen afzonderlijke behandeling van niet-
wettelijke kerntaken nodig is. 
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Effectief? 

De effectiviteit van onze inspanningen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling is lastig 
vast te stellen. De aard van de bezigheden is gericht op het mogelijk (en soms onmogelijk) 
maken van zaken die allemaal onder andere, specifieke beleidsvelden vallen. Vanwege de 
wettelijke aard van al onze bezigheden op dit terrein is de effectiviteitsvraag hier ook minder 
relevant. Effectief of niet, we moeten het doen. 

 

Conclusies 

Geen  
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4.4 Programma 4: Economie 
 

4.4.1 Economie 
In ons beleid voor de Friese economie staat het streven naar brede welvaart centraal. 
Daartoe streven we naar een circulaire economie. Onder dit programma vallen het 
stimuleren van ondernemerschap en een aantrekkelijk vestigingsklimaat, verbeteren van de 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, versterken van de verbindingen tussen de 
belangrijke Friese economische spelers door clustervorming en ondersteunen van 
kennisinstituten, -platforms en -clusters. Met ons beleid op het gebied van 
gastvrijheidseconomie willen we slimme groei van die sector realiseren. 

 

Wettelijk of niet? 

 

 

Ons economisch beleid is volledig autonoom beleid. We onderscheiden daarin een aantal 
hoofdthema’s: innovatie en circulaire economie, arbeidsmarkt/onderwijs, 
structuurversterking, ondernemerschap en digitalisering. Daaraan ondersteunend zijn de 
bezigheden voor Europa/brede welvaart en een aantal algemene taken. 

Voor innovatie en circulaire economie zijn onze voornaamste instrumenten het 
innovatiebudget van de Fryske Ontwikkelingsmaatschappij (FOM), een aantal 
subsidieregelingen cofinanciering van vooral Europese middelen, onze bijdrage aan de NOM 
en de voucherregeling voor het MKB. Ten aanzien van arbeidsmarkt en onderwijs zijn we 
vooral bezig met een campagne om campagne aantrekken talent, het beter laten aansluiten 
van het onderwijsaanbod op de arbeidsmarkt en het ondersteunen van de RUG campus. De 
structuur van de Friese economie versterken we door het ondersteunen van Wetsus en de 
Watercampus, IVC Drachten, Ynbusiness, Dairy Centre, diverse Noordelijke clusters en deel 
te nemen in het Innovatiepact Fryslân en de Economic Board Noord Nederland. 
Ondernemerschap stimuleren we door te zorgen voor (duurzame) bedrijventerreinen, 
vestigingsregelingen, het acquisitiebeleid en eveneens de MKB vouchers. Het digitaliseren 
van het Friese bedrijfsleven, tenslotte, ondersteunen we door netwerkvorming en een 
subsidieregeling. 
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Ter ondersteuning van de bovengenoemde inhoudelijke gebieden (en andere beleidsvelden) 
zijn we bezig met het aanjagen, ontwikkelen en uitvoeren van projecten en vinden van 
cofinanciering, onder meer via de ‘Friese projectenmachine’. 

 

Kerntaak? 

De kerntaken van provincies op economisch gebied behelzen het ontwikkelen van een 
gunstig vestigingsklimaat, plannen van nieuwe bedrijventerreinen, stimuleren van 
gebiedsspecifieke economische ontwikkelingen en innovatie van de provinciale 
(kennis)economie. Ook hebben provincies een taak in de regie van het regionaal 
economisch beleid. Als we op basis hiervan onze bezigheden indelen krijgen we 
onderstaand beeld. 

 

Thema Kerntaak smal Kerntaak breed 
Innovatie/circulaire 
economie 

innovatiebudget FOM, 
subsidieregelingen, subsidie 
instellingen, watertechnologie, 
bijdrage NOM, cofinanciering, 
innovatiedeel MKB vouchers 

 

Arbeidsmarkt/onderwijs  campagne aantrekken 
talent, onderwijsaanbod, 
financiële regelingen, RUG 
campus 

Structuurversterking Noordelijke clusters, Wetsus, 
IVC Drachten, Ynbusiness, 
Dairy Centre 

Innovatiepact Fryslân, 
Economic Board Noord 
Nederland 

Ondernemerschap (duurzame) bedrijventerreinen, 
vestigingsregelingen, 
Acquisitiebeleid, Top Dutch 

overig deel MKB vouchers, 
tweedelijns loket 
International Trade 
Support, samenwerking 
met China 

Digitalisering  Netwerkvorming, 
subsidieregelingen 

Europa/brede welvaart Friese projectenmachine, 
aanjagen/ontwikkelen/uitvoeren 
projecten (cofinanciering): 
gericht op smalle kerntaken 

Friese projectenmachine, 
aanjagen/ontwikkelen/ 
uitvoeren projecten 
(cofinanciering): gericht op 
brede kerntaken 

 

Als onomstreden passend bij onze kerntaken zien we het ondersteunen van innovatie via 
zaken als het innovatiebudget FOM, diverse subsidieregelingen op dat terrein, ondersteuning 
van watertechnologie, het innovatiedeel van de MKB-vouchers, subsidiëren van de NOM en 
een aantal kleinere instellingen en de cofinanciering van diverse (Europese) 
innovatieprojecten.  

Het ondersteunen van de werking van de arbeidsmarkt en ondersteunen van het onderwijs 
wordt echter niet per definitie als provinciale kerntaak gezien, zodat we de 
subsidieregelingen op dit terrein (voor vooral het beter afstemmen van onderwijs en 
arbeidsmarkt) als ‘kerntaak breed’ betitelen.  
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De activiteiten onder het label ‘structuurversterking’ zijn feitelijk grotendeels ook gericht op 
innovatie en beschouwen we daarom als onomstreden kerntaak. Anders ligt dat voor de 
twee overleggremia onder dit label, Innovatiepact Fryslân en de Economic Board Noord-
Nederland, die onder een bredere opvatting van kerntaken vallen. 

De ruimtelijke kant van het ondersteunen van ondernemerschap door te zorgen voor 
bedrijventerreinen is eveneens een heldere kerntaak. De vestigingsregelingen beïnvloeden 
direct het vestigingsklimaat en daarvoor geldt dus hetzelfde. Ook voor het acquisitiebeleid 
gaat deze redenering op. Financiële regelingen voor het stimuleren van diverse aspecten 
van ondernemerschap vallen onder een brede opvatting van kerntaken, tenzij deze gewijd 
zijn aan het stimuleren van export en/of innovatie. 

Het bezig zijn met digitalisering wordt niet als provinciale kerntaak gezien, tenzij sprake zou 
zijn van het direct stimuleren van innovatie. De huidige regeling is echter gericht op het 
digitaliseren met bestaande technologie en is dus een ‘brede’ kerntaak. 

De activiteiten onder de kop Europa/brede welvaart zijn geen ‘inhoudelijke’ activiteiten op 
zich, maar voorwaardenscheppend voor de inhoudelijke onderwerpen. Voor zover deze 
bijdragen aan de als smal betitelde kerntaken zijn deze voorwaardenscheppende 
bezigheden ook smal, anders breed. 

 

Effectief? 

Van een aantal zaken op economisch gebied is de effectiviteit aangetoond: Ynbusiness is 
bewezen zeer effectief en ook van Wetsus en de RUG campus is aangetoond dat de 
ondersteuning daarvan in ieder geval deels bijdraagt aan innovatie. 

Van diverse uitgaven en activiteiten voor economie is de effectiviteit (nog) niet bekend. In 
2021 namen uw Staten een beleidsnota aan, waarin een aantal nieuwe activiteiten werd 
opgestart. Van die nieuwe activiteiten is de effectiviteit in Fryslân (nog) niet bekend. Maar 
ook van een aantal al langer ondersteunde activiteiten is de effectiviteit niet bekend. In 
hoeverre de ondersteuning van clusters, IVC Drachten of het innovatiebudget FOM 
daadwerkelijk bijdragen aan innovatie is (nog) niet geëvalueerd.  Of het acquisitiebeleid 
daadwerkelijk tot meer vestigingen leidt is lastig aan te tonen. De steun voor het tweedelijns 
loket International Trade Support en de samenwerking met China zijn bewezen ineffectief. 

 

Conclusies 

1) Binnen het onderwerp economie zijn activiteiten aan te wijzen met een structureel karakter 
die niet structureel worden gedekt. Die bevinden zich, logischerwijs, binnen het thema 
structuurversterking: de ondersteuning van Innovatie Cluster Drachten, Wetsus en de 
Watercampus en de clusterorganisaties Circulair en Maritiem. Het verdient aanbeveling (op 
termijn) de ondersteuning van deze instellingen structureel te maken. Vanwege de 
bestaande onzekerheid in bepaalde gevallen over effectiviteit zou hieraan de 
randvoorwaarde kunnen worden verbonden dat elke vier jaar de bijdrage van die instellingen 
aan provinciale doelstellingen onafhankelijk wordt geëvalueerd.  

2) met bepaalde instrumenten wordt soms een mix van smalle en brede kerntaken bediend. 
Het verdient aanbeveling binnen die instrumenten de focus te versmallen tot de smalle 
kerntaak (bijvoorbeeld bij de MKB vouchers tot innovatie) 
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3) Er valt winst te boeken in het meer afstemmen van acquisitie-activiteiten met die op 
andere beleidsvelden 

4) onze activiteiten ten aanzien van arbeidsmarkt en onderwijs vormen geen onderdeel van 
onze smalle kerntaak. Vanuit een brede welvaartsperspectief werken deze echter op veel 
terreinen door. Een hierbij passende keuze zou kunnen zijn een regierol op dit punt te 
behouden, echter zonder daaraan inhoudelijke budgetten te verbinden (eventueel een 
bescheiden procesbudget) 

5) het beleidsveld economie kent een algemeen structureel budget ‘agenda economie’ dat 
nog stamt uit een vorige beleidsperiode. Hier zijn geen specifieke structurele taken aan 
gekoppeld. Daarom vormt dit budget een logische structurele zoekruimte.  

 

Structurele keuzemogelijkheden 

 Onderwerp (x € 1.000) Nieuw Zoekruimte 
heroverweging 

Met ingang 
van 

1 Ondersteuning instellingen structureel maken: 
Innovatiecluster Drachten 
Wetsus en Watercampus 
Clusters Circulair en Maritiem 

 
440 

1.250 
350 

 2024 

5 Agenda economie  875 2023 
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4.4.2 Gastvrijheidseconomie 
 

Dit beleidsveld richt zich op het versterken van toerisme en recreatie in en naar Fryslân. 
Daarbij ligt de focus op het creëren van ‘slimme groei’: meer spreiding over de provincie en 
de seizoenen en het aantrekken van nieuwe doelgroepen, zoals een versterking van de 
zakelijke markt en het inzetten op meer cultuurtoerisme. Door slim te groeien moet recreatie 
en toerisme ook bijdragen aan een prettige en gezonde woon- en leefomgeving en bijdragen 
aan het behoud van natuur en cultuurerfgoed.  

 

Wettelijk of niet? 

 

 

Voor het stimuleren van toerisme en recreatie door provincies bestaat geen wettelijk kader. 
Er is sprake van volledig autonoom beleid. Om tot slimme groei te komen maken we onder 
andere gebruik van de MKB-vouchers, Toerisme Alliantie Fryslân, Ynbusiness, 
cofinanciering en stimuleren we productinnovatie. Het bevorderen van circulariteit in de 
Gastvrijheidssector en het stimuleren van de zakelijke markt valt hier ook onder. Om te 
komen tot toekomstbestendige banen stimuleren we via de triple helixaanpak een 
scholingsaanbod. Ten behoeve van het destinatiemanagement ondersteunen we vooral 
Merk Fryslân.  

Om te komen tot een nog vitalere waterrecreatie nemen we deel aan de gemeenschappelijke 
regeling Marrekrite, dragen we bij aan project Meer van Oudega, de Stifting foar Elektrysk en 
Fossylfrij Farren yn Fryslân (SEFF), onderzoek, netwerkvorming en ontwikkelen we een 
gebruiksvisie voor de waterrecreatie. Om te komen tot vitale logiesaccommodaties hebben 
wij een uitvoeringsprogramma met de sector samengesteld. Via het Innovatiepact Fryslân 
(IPF) geven wij uitvoering aan deze opgave, faciliteren wij ondernemers, laten onderzoek 
doen en zetten onze ruimtelijke ordeningsinstrumenten in. Het completer maken van de 
dagrecreatieve netwerken bereiken we via partijen als de Marrekrite, cofinanciering, het 
subsidiëren van onder meer wandel- en fietsplatforms en netwerkvorming. 
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Ter ondersteuning van de acties op bovenstaande gebieden proberen we ook de toeristische 
data op orde te krijgen via subsidies vanuit het actieplan monitoring gastvrij Fryslân en 
deelname in data Fryslân. Ook nemen wij deel aan de landelijke data alliantie. 

 

Kerntaak? 

Net als landbouw is gastvrijheidseconomie geen kerntaak op zichzelf, maar stoelt de 
provinciale inzet op meer algemene kerntaken. Met name de kerntaak regionale economie. 
Daarin wordt benoemd dat voor de provincies een belangrijke taak is weggelegd in het 
bevorderen van recreatie en toerisme. Die taak van de provincies is gericht op het 
bevorderen van integraal beleid (afstemming met natuur- en ruimtelijk beleid) en het 
bevorderen van innovatieve samenwerkingsverbanden. 

 

Thema Kerntaak smal Kerntaak breed 
Slimme groei innovatievouchers MKB, 

TAF, Ynbusiness, Friesland 
Convention Partners, 
cofinanciering 

icoonprojecten 

Toekomstbestendige banen  scholingsprogramma 
Destinatiemanagement Merk Fryslân  Wielerronde 
Vitale waterrecreatie Marrekrite project Oudega, onderzoek, 

netwerkvorming, 
subsidieregelingen, Stifting 
foar Elektrysk en Fossylfrij 
Farren yn Fryslân. 

Vitale logiesaccommodaties ruimtelijke ordening faciliteren ondernemers, 
productvernieuwing 

Dagrecreatieve netwerken 
compleet 

Marrekrite, cofinanciering, 
netwerkvorming, 
subsidieregelingen 

 

Toeristische data op orde  open data systeem &  
monitoring gastvrij Fryslân,  
deelname landelijke data 
alliantie 

 

Als onomstreden passend bij onze kerntaken zien we het ondersteunen van innovatie via 
zaken als het innovatiedeel van de MKB vouchers, het circulair maken/verduurzamen van de 
gastvrijheidssector, Toerisme Alliantie Fryslân, Friesland Convention Partners en, ook op dit 
terrein, Ynbusiness. Icoonprojecten dragen niet bij aan innovatie en passen dus alleen bij 
een brede opvatting van onze kerntaken. Het bijdragen aan een scholingsaanbod voor 
toekomstbestendige banen is geen smalle provinciale kerntaak. 

Ten aanzien van destinatiemanagement is het  promoten van het toeristisch bezoek aan 
Fryslân, waarmee Merk Fryslân zich bezighoudt, een onomstreden kerntaak. Een meer ad 
hoc activiteit als het promoten van een wielerronde valt meer onder een brede opvatting van 
onze kerntaken. Dat laatste geldt ook voor al onze activiteiten ten behoeve van vitale 
waterrecreatie en de meeste activiteiten voor vitale logiesaccommodaties. Het ruimtelijk 
mogelijk maken daarvan is wel een onomstreden kerntaak.  
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Vanwege de natuurlijke verantwoordelijkheid van de provincie voor netwerken op regionale 
schaal behoren onze bezigheden voor het completeren van de dagrecreatieve netwerken 
wel tot onze ‘smalle’ kerntaken. Voor het op orde krijgen van de toeristische data geldt dat op 
zich niet, maar die bezigheden zijn ondersteunend voor de overige activiteiten. 

 

Effectief? 

De Marrekrite en Ynbusiness zijn op dit terrein bewezen effectieve beleidsinstrumenten. Van 
de overige instrumenten is dat veelal niet bekend. Van een belangrijk instrument op dit 
terrein, Merk Fryslân, is de effectiviteit niet goed vast te stellen, iets wat overigens wel een 
algemeen probleem bij marketingorganisaties is. Naast het provinciale beleid zijn namelijk 
verschillende andere factoren, zoals (economische) ontwikkelingen op mondiaal en nationaal 
niveau en bijvoorbeeld de gesteldheid van het weer, eveneens van grote invloed.  

 

Conclusies 

1) Ook dit beleidsveld is een mix van smalle en brede kerntaken, een gegeven dat 
meegewogen zou moeten worden in de keuzes bij het eventueel opnieuw ter beschikking 
stellen van aflopende tijdelijke budgetten 

2) met de Toerisme Alliantie Fryslân kent dit beleidsveld een organisatie met een belang 
voor het hele toeristische systeem (een systeeminstelling). Op grond daarvan zou de 
mogelijkheid van structurele ondersteuning hiervan onderzocht moeten worden 

3) Een andere instelling met een functie voor het hele systeem is Merk Fryslân. Merk wordt 
al structureel gefinancierd met iets meer dan €700.000, maar dit bedrag wordt als 
onvoldoende ervaren. Daarom wordt het structurele bedrag al jaren aangevuld met tijdelijke 
ondersteuning ter hoogte van € 1.250.000. Het verdient aanbeveling het structurele bedrag 
op niveau te brengen, met een belangrijke randvoorwaarde. Het is wenselijk een evaluatie te 
doen naar het functioneren van Merk Fryslân. Deze evaluatie staat genoemd in het 
Uitvoeringsprogramma Gastvrij Fryslân voor 2023.  

4) er is een algemeen structureel budget voor ‘slimme groei’ gecreëerd. Er zijn geen 
inhoudelijke redenen om hiervoor een structureel budget te hebben. Daarmee biedt het 
budget een logische structurele zoekruimte 

 

Structurele keuzemogelijkheden 

 Onderwerp (x € 1.000) Nieuw Zoekruimte 
heroverweging 

Met ingang 
van 

2 IPF Toerisme Alliantie Fryslân 260  2024 
3 Merk Fryslân 1.250  2024 
4 Slimme groei structureel budget  1.150 2024 

 

 

 

 



51 
 

4.5 Programma 5: Mienskip 
 

Het programma Mienskip houdt zich bezig met het leefbaar houden van Fryslân, onder meer 
door sterke sociale structuren te stimuleren en (Friese- en top-) sportbeoefening te 
ondersteunen. Daarnaast stimuleert het programma een bloeiend cultureel leven en de 
Friese taal. 

 

4.5.1 Cultuur 
Het beleidsveld cultuur zet in op een bloeiend cultureel leven dat zorgt voor beweging in de 
Friese samenleving en het gebruiken van kunst en cultuur als aanjager voor 
maatschappelijke veranderingen. Dat gebeurt door te zorgen voor de kunstinfrastructuur, het 
stimuleren van vernieuwing in de culturele sector en brede participatie in cultuur. Ook het 
stimuleren van cultuurtoerisme valt onder dit thema.  

 

Wettelijk of niet? 

 

Provinciaal cultuurbeleid is vrijwel volledig autonoom beleid. Wettelijk is alleen vastgelegd 
dat de provincie hoort te zorgen voor een provinciale ondersteuningsinstelling voor de 
bibliotheken. De thema’s die het cultuurbeleid vormen zijn Grut en Grutsk, Ynnovaasje & 
Eksperimint , Kultuer yn ’e Mienskip en Sterke Keunstynfrastruktuer. 

Grut en Grutsk houdt zich met name bezig met het vervolg op LF2018. Voor dat vervolg 
ondersteunen we vooral de stichting LF2028 en Sense of Place en staan daarnaast garant 
voor ticketrisico’s. Om te komen tot innovatie dragen we bij aan het noordelijke 
samenwerkingsverband We the North, hebben we een budget voor cofinanciering van 
Rijkscultuurfondsen en ondersteunen het Frysk Fieldlab. Ook beschikken we over een 
algemene stimuleringsregeling innovatie en experiment. 

(Meer) kultuer in de mienskip streven we na middels onze wettelijk verplichte bijdrage aan 
FERS, cofinanciering van rijksbijdragen voor cultuureducatie en -participatie, het 
ondersteunen van de Iepenloftspullen, het financieren van een aantal steuninstellingen en 
een subsidieregeling voor kleine initiatieven. 
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Ten behoeve van de kunstinfrastructuur, ten slotte, ondersteunen we voor de periode 2020-
2024 30 instellingen. 

 

Kerntaak? 

Provincies zijn in het culturele veld met name verantwoordelijk voor het in stand houden van 
de culturele infrastructuur van (boven)provinciaal belang. Dan gaat het om de grotere 
culturele instellingen die de infrastructuur vormen waarvoor steden alleen niet kunnen 
opdraaien en die voor een aantrekkelijk regionaal voorzieningenniveau cruciaal zijn. Dat 
kunnen bijvoorbeeld opleidingsinstellingen zijn, of instellingen die tweedelijns ondersteuning 
verzorgen voor de daadwerkelijke uitvoerende instellingen. Ze kunnen worden betiteld als 
‘systeemorganisaties’, organisaties die cruciaal zijn voor het functioneren voor (delen van) 
het culturele systeem in Fryslân. Ook wordt provincies een taak toegedicht in het 
waarborgen van de diversiteit en spreiding/toegankelijkheid van cultuur.  

 

Thema Kerntaak smal Kerntaak breed 
Grut en Grutsk  ondersteuning LF2028, subsidie 

Sense of Place, Ticketrisico’s 
Ynnovaasje & 
Eksperimint 

stimuleringsregeling 
innovatie en experiment, 
We the north, Frysk 
Fieldlab, cofinanciering 

 

Kultuer yn ‘e Mienskip cofinancieren 
rijksbijdragen 
cultuureducatie en -
participatie, 
Iepenloftspullen 

subsidieregeling kleine initiatieven 

Keunstynfrastrukteur organisaties 
infrastructuur kerntaak 
smal 

Organisaties infrastructuur 
kerntaak breed 

Algemeen IPO  
 

Als we de diverse onderwerpen en provinciale inzet langs de omschrijving van de provinciale 
kerntaken leggen is de conclusies dat de bezigheden voor Grut en Grutsk daar niet onder 
vallen. De activiteiten rondom LF2028 (Grut en Grutsk) vormen een voortvloeisel uit de 
bijzondere omstandigheid dat Leeuwarden-Fryslân in 2018 culturele hoofdstad was, maar 
vormen geen culturele provinciale kerntaak.  

Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de diversiteit van cultuur valt het stimuleren van 
innovatie als provinciale kerntaak te verdedigen, al ligt deze taak primair bij het Rijk.  

Het stimuleren van amateurkunst en kleine culturele initiatieven is geen provinciale kerntaak. 
Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid van cultuur is een rol bij 
cultuureducatie en -participatie wel als ‘smalle’ kerntaak te zien. Het ondersteunen van de 
Iepenlofspullen is vooral vanuit het Fries als smalle kerntaak te zien. 

Bij de organisaties die ondersteund worden onder de noemer kunstinfrastructuur kan een 
onderscheid worden gemaakt tussen organisaties die een belangrijke systeemfunctie 
hebben (bijvoorbeeld een instelling als Keunstwurk) en organisaties waarbij dat niet of 
minder het geval is.  
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Algemene bijdragen op cultuurgebied behelzen onder meer onze deelname in IPO. 

 

Effectief? 

De effectiviteit van veel van onze inspanningen is niet bekend of lastig te bepalen. Dat heeft 
er mede mee te maken dat bij een doel als bijvoorbeeld meer cultuurparticipatie vele 
factoren (als inkomensontwikkeling, pandemieën, enzovoorts) van belang zijn naast onze 
eigen inspanningen en dat sommig beleid nieuw is. Van culturele hoofdstad is bekend dat 
het op sommige aspecten effectief was, waarmee kan worden aangenomen dat dat ook voor 
de vervolginspanningen voor LF2028 het geval zal zijn. 

 

Conclusies 

1) Het huidige structurele budget voor kunstinfrastructuur wordt gebruikt om zowel 
instellingen te financieren die tot de smalle provinciale kerninfrastructuur behoren als 
instellingen die meer vanuit een brede opvatting van kerntaken ondersteund worden. Binnen 
dat budget is dan ook structurele zoekruimte aanwezig. 

2) Ook dit beleidsveld vormt een mix van smalle en brede kerntaken en ook op dit 
beleidsveld verdient het aanbeveling dat gegeven te betrekken bij keuzes over nieuwe 
tijdelijke middelen, wanneer die keuzes zich aandienen 

3) Cultuur kent een structureel budget Nij Poadium algemeen. Er is geen noodzaak om in dit 
opzicht een structureel budget te hebben. Dit budget vormt dan ook structurele zoekruimte 

 

Structurele keuzemogelijkheden 

 Onderwerp (x € 1.000) Nieuw Zoekruimte 
heroverweging 

Met ingang 
van 

1 structurele budget kunstinfrastructuur  1.245 2025 
3 structureel budget Nij Poadium  359 2025 
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4.5.2 Erfgoed 
 

Ten aanzien van erfgoed zorgen we voor een infrastructuur voor behoud, maar ook de 
ontwikkeling van het (cultureel) erfgoed en het vergroten van de zichtbaarheid. Daarnaast 
koppelen we erfgoed aan nieuwe ontwikkelingen. Ook bibliotheken dragen bij aan het 
behoud van erfgoed (en ook culturele participatie). 

 

Wettelijk of niet? 

 

De erfgoedwetgeving laat provincies veel ruimte in hun taakopvatting. Wettelijke 
verplichtingen beperken zich tot zaken als het bijhouden van een provinciaal erfgoedregister 
van aangewezen cultureel erfgoed, zorgdragen voor archeologisch onderzoek bij ingrepen in 
de bodem, te zorgen voor een archeologisch depot en de archiefinspectie. Daarnaast 
hebben de provincies een aantal wettelijke adviestaken aan het Rijk met betrekking tot 
monumenten en beschermde gezichten. Tenslotte dienen provincies de belangen van 
cultureel erfgoed af te wegen in de fysieke leefomgeving.  
Onze inspanningen op het terrein van erfgoed draaien om vier hoofdonderwerpen: it Ferhaal 
fan Fryslân, cultuurhistorie, archeologie en monumenten. 

Onze inspanningen op het terrein van erfgoed draaien om de vier ambities uit de integrale Nij 
Poadium: Ferhaal fan Fryslân en Erfgoed ûntwikkele . 

 

Onder ferhaal fan Fryslân vallen onze wettelijk strak omschreven taken ten aanzien van de 
archiefinspectie en Tresoar en autonome ondersteuning die we geven aan musea, de 
museumfederatie, het Fries filmarchief en enkele overige instellingen. Het belangrijkste 
financiële instrument dat we inzetten ten aanzien van het bewaren van cultuurhistorie is onze 
(autonome) cofinanciering van POP-Leader (daarnaast draagt onze ondersteuning van de 
twee nationale parken ook hieraan bij, zie daarvoor hoofdstuk 3.3). 

Ten aanzien van archeologie financieren we vanuit onze wettelijke verantwoordelijkheid het 
depot en uit autonome overwegingen FAMKE en de archeologische steunpunten. Onze 
doelen op het gebied van monumenten streven we na via het subsidiëren van instellingen en 
particulieren door het cofinancieren van de rijksbijdrage. 
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Kerntaak? 

Buiten de wettelijke taken wordt de provincie als verantwoordelijk gezien voor de 
ondersteuning van gemeenten bij taken op het terrein van erfgoed en archeologie. Ook is er 
een taak bij de uitvoering van gebiedsgerichte monumentenzorg en het behoud van het 
regionaal historisch erfgoed.  

 

Thema Kerntaak smal Kerntaak breed 
Ferhaal fan Fryslân Musea kern, 

museumfederatie, Fries 
filmarchief 

Musea overig 

cultuurhistorie POP-Leader  
archeologie FAMKE, steunpunten  
monumenten Steunpunt 

Monumentenzorg, 
Monumentenwacht, Erfgoed 
en publiek 

Overige instellingen, 
subsidieregeling 
monumenten 

algemeen IPO  
 

Bij de musea maken we onderscheid tussen musea die echt specifiek Fries erfgoed bewaren 
van minimaal regionaal belang en de overige. Die eerste categorie beschouwen we als 
smalle kerntaak. De ondersteuning van de overige musea valt onder een brede opvatting 
van onze kerntaak. Ook het ondersteunen van de systeeminstelling museumfederatie 
beschouwen we als een smalle kerntaak.  

Onze cofinanciering van POP-Leader onder cultuurhistorie beschouwen we als financiële 
invulling van de taak om te zorgen voor het regionaal historisch erfgoed en daarmee als een 
smalle kerntaak. FAMKE en de steunpunten geven invulling aan onze kerntaak om 
gemeenten op archeologisch gebied te ondersteunen. 

We maken bij de instellingen die zich bezighouden met monumentenonderhoud hetzelfde 
onderscheid als elders: dat tussen ‘systeeminstellingen’ en de overige. Systeeminstellingen 
in dit geval zijn het steunpunt Monumentenzorg (dat gemeenten ondersteunt in hun taken), 
de stichting Monumentenwacht, die particuliere monumentenbezitters adviseert en de 
stichting Erfgoed en publiek, die onder meer netwerkvorming ondersteunt. De overige 
instellingen beschouwen we niet als systeeminstellingen en ondersteuning daarvan past dus 
alleen bij een brede opvatting van onze kerntaak op dit terrein.  

 

Effectief? 

Erfgoed is een beleidsveld waar deels de effectiviteit makkelijk vast te stellen is. Het 
subsidiëren van het opknappen van een monument leidt direct en zichtbaar tot een 
verbetering van de stand van het erfgoed in Fryslân. Voor musea ligt dat complexer en over 
de bijdrage van musea aan onze doelstellingen is dan ook minder bekend. Voor de 
Europese verantwoording over POP-Leader wordt gedetailleerde effectinformatie 
bijgehouden en POP-Leader lijkt in ieder geval deels effectief. Over effectiviteit van FAMKE 
en de steunpunten is weer minder bekend. 
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Conclusies 

1) We ondersteunen een aantal musea structureel die uiteenlopen in de mate waarin ze 
uitdrukking geven aan de kerntaak om typisch Fries erfgoed te bewaren en presenteren. 
Daarmee biedt deze post structurele zoekruimte  

2) Onze ondersteuning van erfgoedinstellingen behelst zowel het ondersteunen van 
instellingen met een duidelijke functie voor het systeem als geheel als instellingen met een 
nauwere focus en daarmee vallend buiten onze smalle kerntaak. Daarmee biedt ook deze 
post structurele zoekruimte  

3) Met het Fries filmarchief kent dit beleidsveld een instelling met een functie in het bewaren 
van typisch Fries erfgoed, die nog niet structureel ondersteund wordt. Het voorstel is te 
kijken naar de mogelijkheden daartoe 

 

Structurele keuzemogelijkheden 

 Onderwerp (x € 1.000) Nieuw Zoekruimte 
heroverweging 

Met ingang 
van 

1 Subsidie musea  830 2025 
2 Subsidie stichtingen erfgoed  410 2025 
3 Subsidie Fries filmarchief 50  2025 
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4.5.3 Taal 
Het doel van het Friese taalbeleid is dat het gebruik van de Friese taal natuurlijk en 
vanzelfsprekend is en blijft, zowel in het onderwijs, het openbare leven als in onze vrije tijd. 

 

Wettelijk of niet? 

 

Fryslân kent als enige provincie een bij wet erkende tweede officiële taal: het Fries. Een 
aantal activiteiten die we uitvoeren voor het Fries vloeit voort uit wetten: de Wet gebruik 
Friese taal, de wettelijke bevoegdheid van GS om (partiële) ontheffingen voor het vak Fries 
te verlenen en de bevoegdheid van PS om de Friese kerndoelen vast te stellen. Op basis 
van de Wet gebruik Friese Taal zijn we verplicht periodiek bestuursafspraken met het Rijk te 
maken over de verantwoordelijkheid voor Friese taal en cultuur. Ook schrijft de wet instelling 
van een rijksadviesorgaan (DINGtiid) voor, dat hierop toeziet en over adviseert.  

Internationaal zijn het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en 
het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden relevant. De diverse 
Europese verdragen en wetten laten echter nog wel (interpretatie)ruimte in uitvoering van de 
verplichtingen. Zo staat er in de Wet Gebruik Friese Taal bijvoorbeeld slechts vastgelegd dat 
Friese bestuursorganen een beleidsplan inzake het gebruik van de Friese taal op moeten 
stellen, maar niets over de inhoud ervan. 

 

De hoofdthema’s onder het Fries zijn Fries in het onderwijs, Fries in het openbare leven, 
Fries in de vrije tijd en het Taalproductiehuis. Fries in het onderwijs vormt een groot deel van 
onze inspanningen en heeft ook de stevigste bedding in wetgeving. We dragen onder die 
vlag bij aan scholing en bijscholing van leraren, compenseren scholen deels voor de kosten 
van het geven van het Fries, bekostigen het maken van lesmateriaal, stimuleren het gebruik 
van Fries in de kinderopvang en stellen de kerndoelen voor het onderwijs in het Fries vast. 
Ook onze ondersteuning van de Fryske Akademy valt onder dit thema.  
Voor een betere positie van Fries in het openbare leven voeren we gesprekken met partijen 
die daarin van belang zijn (als de rechterlijke macht), organiseren we bestuurlijke 
overleggen, subsidiëren we de Friese literatuur, het taalkado voor jonge ouders, enkele 
adviesorganen, het gebruik van Fries in de geschreven media, internationale samenwerking 
met andere kleine taalgebieden en de streektalen Bildts en Stellingwerfs. Fries in de vrije tijd 
bevorderen we onder meer door meer gebruik ervan bij culturele instellingen en activiteiten, 
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in literatuur en toneel en in de media te bevorderen. Voor het laatste wordt met name 
geïnvesteerd in Omrop Fryslân, maar worden ook trainingen voor Friese dagbladjournalisten 
opgezet. Het Taalproductiehuis, ten slotte, beoogt meer innovatie in de Friese letteren en het 
bijeenbrengen van de kunst- en taalwereld. 
 

Kerntaak? 

Het beleidsveld Fries is uniek in die zin dat de provincie Fryslân daarvoor in Nederland de 
primair verantwoordelijke overheid is. In de Bestjoersofspraak Fryske Taal en Kultuer is de 
provincie door het Rijk verzocht om het voortouw te nemen bij de realisatie van de Wet 
gebruik Friese taal. Dat betekent ook de coördinatie van de uitvoering van afspraken en 
wettelijke taken over het Fries in brede zin: de Taalskipperrol.  

Er is dan ook minder discussie over bijvoorbeeld taakverdeling tussen de provincie en 
andere overheden. Hier speelt de discussie ‘wel of niet kerntaak’ zich af op de taakverdeling 
tussen de provinciale overheid en andere maatschappelijke partijen, als bijvoorbeeld het 
onderwijs en de wettelijke macht en op de vraag hoe ruim de provinciale kerntaken (moeten) 
worden uitgevoerd. 

 

Thema Kerntaak smal Kerntaak breed 
Fries in het openbare leven ondersteuning literatuur, 

taalkado 
Ons Bildt, Stellingwarver 
Schrieversronte 

Fries in de vrije tijd ondersteuning infrastructuur 
literatuur en toneel 

City of literature, Omrop 

Innovatie letteren  Taalproductiehuis 
 

Hoewel de zorg voor het Fries een onomstreden kerntaak is, is veelal die kerntaak niet 
afgebakend en daarom de vrijheid om hem in te vullen groot (afgezien van een aantal 
wettelijke verplichtingen ten aanzien van onderwijs, bovenstaand benoemd).  

Vandaar dat een deel van onze activiteiten hier als ‘kerntaak breed’ worden betiteld: het is 
vrijwel altijd onze vrije keuze die taken wel of niet, smal of breed uit te voeren. Voor de 
streektalen was deze betiteling helder: onze kerntaak behelst het Fries, niet de streektalen. 

De positie van de Friese literatuur is dermate afhankelijk van provinciale ondersteuning dat 
ervoor gekozen is de ondersteuning daarvan als een smalle kerntaak te betitelen. Hetzelfde 
geldt voor de ondersteuning van de infrastructuur (overkoepelende organisaties) voor die 
literatuur (waaronder geschreven toneel). De positie van de Omrop is wettelijk vastgelegd. 
Echter, de basisbekostiging van de Omrop komt van het Rijk. Onze eigen opslag daarop is 
een autonome keuze en die valt dus onder een brede opvatting van onze kerntaken. City of 
literature ondersteunt een breed palet aan activiteiten, waarvan vele niet Friestalig. 

 

Effectief? 

Met name over de effectiviteit van onze inspanningen voor Fries in het onderwijs is vrij veel 
bekend. Het beeld dat opdoemt is gemengd: er zijn meer trijetalige skoallen (scholen die in 
het Nederlands, Engels en Fries onderwijzen) dan in 2010. Het aantal leerlingen dat 
eindexamen Fries doet en het aantal bevoegde leraren is toegenomen, maar nog 
onvoldoende. Daarentegen maken leraren weinig gebruik van mogelijkheden om hun 
bekwaamheid te onderhouden. De meeste scholen sturen niet of nauwelijks op het aanbod 
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of de kwaliteit van het onderwijs in het Fries en op de  meeste scholen worden kerndoelen 
slechts deels behaald. 

Onze rol als Taalskipper lijkt in ieder geval deels effectief te zijn. Van onze overige 
inspanningen ten aanzien van het Fries is de effectiviteit niet structureel geëvalueerd. 

 

Conclusies 

1) Onze inspanningen voor het Friese onderwijs zijn cruciaal maar niet geheel effectief. Er 
zijn recent nieuwe activiteiten gestart om die effectiviteit te verhogen. Het verdient 
aanbeveling om deze tussentijds te evalueren, om na te gaan in hoeverre ze inderdaad erin 
slagen de kans op het behalen van de gestelde doelen voor Fries in het onderwijs in 2030 te 
vergroten. 

2) dat ondersteuning van Ons Bildt en de Stellingwarver Schrieversronte niet tot de smalle 
provinciale kerntaken behoort biedt zoekruimte in de budgetten voor deze organisaties 

3) ten aanzien van Fries in het openbare leven en Fries in de vrije tijd hebben we als 
provincie wettelijke taken, maar met een aanzienlijke keuzevrijheid in de invulling daarvan. 
De structurele budgetten voor deze thema’s kennen geen specifieke structurele besteding. 
Toepasselijker bij een dergelijke breed omschreven taak zijn tijdelijke budgetten, aan te 
passen per beleidsperiode en gebaseerd op een evaluatie van de effectiviteit van 
middeleninzet in het verleden. Daarom kunnen deze budgetten worden beschouwd als 
structurele zoekruimte. 

 

Structurele keuzemogelijkheden 

 Onderwerp (x € 1.000) Nieuw Zoekruimte 
heroverweging 

Met ingang 
van 

2 Beëindiging subsidie streektalen  53 2025 
3 Beëindiging structurele budgetten Fries in het 

openbaar leven en Fries in de vrije tijd 
 2.332 2025 
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4.5.4 Leefbaarheid 
Het thema leefomgeving houdt zich bezig met het hoog houden van de Friese leefbaarheid. 
Dat gebeurt ten eerste door initiatiefnemers van initiatieven die die leefbaarheid bevorderen 
te ondersteunen. Ook een toekomstbestendig en bereikbaar voorzieningenniveau en een 
duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad dragen bij aan die leefbaarheid. Ten 
behoeve van de leefbaarheid wordt ook regionaal samen met gemeenten en Wetterskip 
gewerkt aan en samengewerkt in uitvoerings-/gebiedsprogramma’s, regiodeals en een 
Versnellingsagenda. Tenslotte vallen onze inspanningen op sociaal gebied en sport onder dit 
thema. 

 

Wettelijk of niet? 

 

Leefbaarheidsbeleid is grotendeels autonoom beleid. De provincie kent enkele wettelijke 
taken ten aanzien van wonen. Dat zijn het op verzoek van één of meer gemeenten 
aanwijzen van een woningmarktregio, het overleggen met gemeenten over de 
huisvestingsverordening, het zorgdragen voor de bevordering en ondersteuning van 
stedelijke vernieuwing en het toezicht houden op gemeenten als het gaat om de huisvesting 
van statushouders. Onze voornaamste taak op dat terrein, regie op het komen tot regionale 
woningbouwafspraken, is gebaseerd op de wettelijk brede verantwoordelijkheid van de 
provincie voor een zorgvuldig gebruik van de ruimte. Voor de wettelijke positie van de 
provincie is de aanstaande Wet regie op de volkshuisvesting van belang, waarin 
vermoedelijk de provinciale rol groter zal worden en specifieker vastgelegd, ook in relatie tot 
de prestatieafspraken die het Rijk met provincies en gemeenten wil maken over het aantal te 
bouwen woningen tot 2030. 

 

Onze inspanningen voor leefbaarheid zijn gegroepeerd onder de thema’s kennisdeling, 
initiatief van onderop, regionale samenwerking, demografische ontwikkeling en wonen en 
sociaal domein en sport. 

Ons voornaamste instrument voor kennis delen over leefbaarheid is onze ondersteuning van 
het Fries Sociaal Planbureau. Initiatieven van onderop ondersteunen we direct of indirect via 
het Iepen Mienskipsfûns (IMF), Doarpswurk, POP-Leader en de 
Dorpsontwikkelingsmaatschappijen (DOM’s). Ons voornaamste vehikel voor regionale 
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samenwerking op dit thema is Streekwurk. Daarnaast werken we regionaal samen aan 
leefbaarheid in de regiodeals, in grote maatschappelijke initiatieven als Holwerd aan zee en 
in de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO).  

Op het sociaal domein kennen we het Fûns Lok op 1. We ronden onze betrokkenheid bij de 
aandachtsgebieden in de Stellingwerven af. Daarnaast werken we aan een Friese Bloeizone 
(blue zone) en projecten die de sociale leefbaarheid versterken, eenzaamheid of 
discriminatie bestrijden. De Bestuurstafel Seker en Sûn, bedoeld om te agenderen en 
faciliteren op terrein van zorg en welzijn, geeft invulling aan de verplichting in de 
Gezondheidswet om te zorgen voor een provinciale raad voor de volksgezondheid. 

Het onderwerp wonen geven we invulling ten eerste via onze wettelijke taken rondom 
woningbouwafspraken en ten behoeve daarvan onderzoek en monitoring. Daarnaast kennen 
we een aantal subsidieregelingen voor het herbestemmen van gebouwen en de omgang met 
krimp door leeftijdsbestendiger en flexibeler te bouwen. We cofinancieren een rijksregeling 
op dit terrein. 

 

Kerntaak? 

Gemeenten vormen onomstreden de voornaamste overheid als het om het thema 
leefbaarheid gaat. Het is daarmee geen provinciale kerntaak. Voor zover er een min of meer 
kerntaakachtige rol voor ons ligt op dit gebied ligt die in het ondersteunen van gemeenten bij 
hun inspanningen voor de Friese leefbaarheid. 

Onze inspanningen op het gebied van wonen maken onderdeel uit van de kerntaak 
duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Onder de onomstreden provinciale kerntaken 
op woongebied vallen echter met name de wettelijke taken. Voor het overige is veelal sprake 
van volstrekt autonome keuzes.   

 

Thema Kerntaak smal Kerntaak breed 
Kennisdeling FSP  
Initiatief van onderop  IMF, Doarpswurk, Leader, 

DOM’s 
Regionale samenwerking  Streekwurk, regiodeals, 

grote maatschappelijke 
initiatieven, ANNO 

Wonen Flexibele inzet woningbouw Overige financiële 
regelingen, lobby, 
cofinanciering 

Sociaal domein  Fûns Lok op 1, Fryslân gaat 
voor de 10, 
Aandachtsgebieden, Blue 
zone 

 

Effectief? 

Van veel van onze inspanningen op het terrein van leefbaarheid is de effectiviteit niet 
bekend. Er komen uit onderzoek aanwijzingen dat het IMF en Leader wel in ieder geval 
gedeeltelijk effectief zijn voor lokale leefbaarheid. De regelingen onder wonen kennen een 
vrij directe effectiviteit omdat ze tot herbestemde of opgeknapte gebouwen leiden. Of ze 
daadwerkelijk ook krimp tegengaan is minder bekend. 



62 
 

Conclusies 

1) de meeste activiteiten op dit terrein komen voort uit een brede opvatting van onze 
kerntaken. Ook op dit beleidsveld verdient het aanbeveling dat gegeven te betrekken bij 
keuzes over nieuwe tijdelijke middelen 

2) het ondersteunen van gemeenten met kennis relevant voor het uitvoeren van hun taken 
ten aanzien van lokale leefbaarheid, verzorgd door het FSP kan daarentegen gezien worden 
als een smalle kerntaak. Daarnaast levert het FSP ook kennis die voor diverse provinciale 
beleidsterreinen relevant is 

3) Ook het ondersteunen van Doarpswurk valt onder een brede definitie van kerntaken. 
Daarnaast is het onderzoeken van de mogelijkheden de taken van Doarpswurk te laten 
opgaan in een breder netwerk voor de ondersteuning van mienskipsinitiatieven in een 
vergevorderd stadium. Daarmee biedt de structurele financiering van Doarpswurk 
zoekruimte. Wel zal het nieuwe netwerk nog enkele jaren tijdelijke financiering vergen 

4) Regionale samenwerking is een instrument voor uitvoering van onze doelstellingen, geen 
doel op zich. De financiering van regionale samenwerking beweegt daarmee mee met de 
mate waarin daarmee provinciale doelen op onze kerntaken worden gediend  

 

Structurele keuzemogelijkheden 

 Onderwerp (x € 1.000) Nieuw Zoekruimte 
heroverweging 

Met ingang 
van 

3 subsidie Doarpswurk  656 2026 
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4.5.5 Sport 
Ten aanzien van sport houden we ons bezig met het ondersteunen van breedtesport, 
topsport en sporttalenten, enkele grootschalige sportaccommodaties en het ondersteunen 
van de Friese cultuursporten. 

 

Wettelijk of niet? 

 

Sportbeleid is autonoom beleid. We hebben geen wettelijke taken op dit terrein. De 
voornaamste thema’s waar we ons mee bezighouden zijn topsport, breedtesport, de Friese 
(cultuur)sporten en talentontwikkeling.  

Ten behoeve van de topsport zijn we aandeelhouder in Thialf, dragen we (incidenteel) bij 
aan zwembad De Welle, subsidiëren grootschalige sportevenementen, ondersteunen het 
Centrum voor Topsportonderwijs (CTO) Heerenveen en Topsport Noord. De breedtesport 
ondersteunen we via de steunfunctie Sport Fryslân, een subsidieregeling en het bijdragen in 
de kosten van schoolschaatsen. 

Aan de typisch Friese sporten dragen we bij door het subsidiëren van de overkoepelende 
organisaties van de diverse sporten en het CIOS zodat deze haar studenten laat 
kennismaken met de Friese sporten. Talentontwikkeling, ten slotte, wordt ook bevorderd 
door onze subsidie aan Topsport Noord. 

 

Kerntaak? 

Sport wordt over het algemeen niet gezien als provinciale kerntaak.  

 

Thema Kerntaak smal Kerntaak breed 
Topsport  Thialf, De Welle, CTO, 

regeling grootschalige 
evenementen, overig 

Breedtesport  Sport Fryslân, 
innovatiefonds, overig, 
fonds inclusiviteit sport 
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Friese cultuursporten subsidies organisaties, 
CIOS 

 

Talentontwikkeling  ondersteuning sporttalenten 
 

Omdat ondersteuning van sport niet als provinciale kerntaak wordt gezien plaatsen we 
vrijwel alle activiteiten op dit terrein onder een brede opvatting van kerntaken. De enige 
uitzondering hierop vormt de ondersteuning van de Friese cultuursporten (kaatsen e.d.). De 
ondersteuning daarvan vinden we wel vallen onder een smalle opvatting van provinciale 
kerntaken. Echter, niet vanwege het sportkarakter van de Friese cultuursporten, maar 
vanwege hun culturele waarde, als ‘levend erfgoed’.  

 

Effectief? 

De bijdrage van onze activiteiten op het beleidsveld sport aan de doelstellingen op dat 
beleidsveld is over het algemeen niet geëvalueerd en dus niet bekend. Van de 
ondersteuning van de Fryske cultuursporten moeten we helaas constateren dat die tot op 
heden niet effectief genoeg is: het aantal beoefenaars van die sporten daalt. 

 

Conclusies 

1) Het overgrote deel van onze betrokkenheid bij sport kan worden gezien als invulling van 
een brede opvatting van onze kerntaken. Vandaar dat we bij de meeste budgetten op dit 
beleidsveld structurele zoekruimte zien. 

2) Een uitzondering hierop vormt onze betrokkenheid bij de Friese cultuursporten, niet vanuit 
een sport- maar vanuit een erfgoed perspectief. Overwogen zou kunnen worden vanuit dat 
perspectief die betrokkenheid dan ook beleidsmatig bij erfgoed onder te brengen. Daarnaast 
verdient het aanbeveling op dit terrein te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is de 
effectiviteit van onze betrokkenheid te vergroten. 

 

Structurele keuzemogelijkheden 

 Onderwerp (x € 1.000) Nieuw Zoekruimte 
heroverweging 

Met 
ingang 

van 
1 Fries sportgala & sportprijzen 

Grootschalige sportevenementen 
St. Sport Friesland 
Topsport Noord 
Centrum voor topsport Heerenveen 

 17 
116 
643 

28 
309 

2023 
2023 
2025 
2025 
2025 

 Beëindiging betrokkenheid Thialf  542 2024 
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4.6 Gebiedsprogramma’s  
 

Als provincie kennen we een aantal gebiedsprogramma’s. Dit zijn programma’s waarin we in 
een afgebakend geografisch gebied samenwerken met andere partijen, medeoverheden en 
soms ook maatschappelijke partners. Het zijn integrale programma’s die over het algemeen 
een reeks aan beleidsvelden omvatten, vandaar dat we ze hier apart benoemen. Het gaat 
momenteel om het Veenweideprogramma, het programma Waddenkust, de versterking van 
de Friese IJsselmeerkust, de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen, de diverse 
regiodeals, Hegewarren, Holwerd aan Zee en de Aanjagers van het Tsjeukemeer. Maar 
gebiedsprogramma’s zijn uit hun aard tijdelijk. In het verleden zijn er andere programma’s 
geweest en nieuwe dienen zich al aan de horizon aan. Omdat gebiedsprogramma’s 
samenwerkingen met andere partijen behelzen gaan ze ook vrijwel altijd gepaard met 
bijdragen van die partijen. 

Bestaande gebiedsprogramma’s liggen verweven in een dik web van afspraken en kennen 
daarnaast geen structurele budgetten die heroverwogen kunnen worden. We stellen wel voor 
bij het aangaan van nieuwe samenwerkingen in gebiedsprogramma’s expliciet naar onze 
gewenste rollen en bijdragen te kijken vanuit de vier categorieën uit deze zero based 
budgetting exercitie. Behelst van wat ons gevraagd wordt een wettelijke basistaak of 
onomstreden kerntaak? Of gaat het om een wettelijke keuzetaak of zelfs brede kerntaak en 
kunnen we er ook voor kiezen een deel van het gevraagde op die gronden minder of niet te 
doen? Vanuit dat perspectief zullen we uw Staten in de toekomst dan ook voorstellen voor 
samenwerking in gebiedsprogramma’s voorleggen. 
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4.7 Werken voor derden 
 

Als provincie voeren wij een aantal activiteiten uit voor derde partijen, over het algemeen 
mede-overheden. Het gaat dan om pure uitvoering, niet beleidsmatige samenwerking. Die 
uitvoeringswerkzaamheden vallen in twee categorieën uiteen: bedrijfsvoering (administratie, 
ICT, subsidieverlening) en fysieke werkzaamheden in de buitenwereld (onderhoud, 
bijvoorbeeld). Een deel hiervan voeren we structureel uit, een deel tijdelijk. Werkzaamheden 
voor derden voeren we in principe kostendekkend uit. 

De eerste categorie kan bijvoorbeeld inhouden dat we in een samenwerking met meerdere 
overheden een gezamenlijke administratie voeren en die dan bij een van de partijen, in dat 
geval ons, wordt ondergebracht, zoals bij het Waddenfonds. Of de ICT- en 
bedrijfsvoeringswerkzaamheden die we uitvoeren voor het FUMO. 

In de tweede categorie bedienen we bruggen voor de gemeenten Leeuwarden en Noard-
East Fryslân, verrichten havenonderhoud voor Harlingen, doen het beheer voor de Turfroute, 
verrichten een aantal activiteiten voor de Marrekrite en rondom de IJsselmeerkust voor 
Rijkswaterstaat. 

Een bijzondere categorie is het projectmanagement en gedeeltelijk beoogde uitvoering die 
we op ons hebben genomen ten behoeve van het maatschappelijk initiatief Holwerd aan 
Zee. 

Omdat het activiteiten zijn die we uitvoeren voor (de beleidsdoelen van) derden, vormen 
werken voor derden per definitie geen provinciale kerntaak. Desalniettemin kunnen er wel 
redenen zijn om ze uit te voeren: 

- als de beleidsdoelen van die derde partijen ook bijdragen aan onze doelen binnen een 
kerntaak en we dus indirect bijdragen aan onze eigen doelen. Holwerd aan zee is hiervan 
een voorbeeld 

- als er sprake is van een samenwerking met anderen waarin wordt bijgedragen aan doelen 
op onze kerntaken maar om efficiëntieoverwegingen de administratie bij een van de partijen, 
in dit geval ons, is neergelegd, zoals bij het Waddenfonds 

- als wij over unieke kennis en vaardigheden beschikken voor de uitvoering van die taak 

 

Pure effiencyoverwegingen, zonder beleidsmatige component (wij kunnen het goedkoper 
dan een ander), zijn geen voldoende reden. Werken voor derden zijn in ons geval enkel 
kostendekkend (dat kan wettelijk niet anders), dus het voordeel valt in dat geval enkel bij de 
derde partij. 

Als u instemt met het bovengenoemde beoordelingskader stellen wij voor onze huidige 
werken voor derden, en eventuele toekomstige verzoeken daartoe, daarmee te beoordelen 
en die verzoeken op basis daarvan in te willigen of af te wijzen. 
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5 Algemene conclusies en voorstellen 
 

Uit het voorgaande blijkt dat we als provincie ruimschoots taken uitvoeren in alle vier 
categorieën die we onderscheiden hebben. Zowel wettelijke basistaken, als taken die 
moeten van de wet maar waar we veel vrijheid in de invulling hebben, duidelijke provinciale 
kerntaken maar ook een aantal taken die dat minder duidelijk zijn. 

 

Structurele keuzemogelijkheden 

Met behulp van die indeling en waar bekend de effectiviteit van onze activiteiten hebben we 
zoekruimte aangegeven. Ten eerste zoekruimte ten aanzien van structurele budgetten, om 
onze dreigende structurele tekorten te voorkomen. Het overzicht van die zoekruimte is 
weergegeven in de tabel hieronder. In de bedragen is nog geen rekening gehouden met de 
fte’s die hiermee gemoeid gaan. In bijlage 1 is de totale inzet per beleidsonderwerp/thema 
aangegeven, na de besluitvorming van de Staten zal de daarbij behorende inzet van fte’s 
inzichtelijk gemaakt worden. 

 

 Onderwerp (x € 1.000) Nieuw Zoekruimte 
heroverweging 

Met 
ingang 

van 
 Programma 1: Bestuur    
3.1.4 Budget veteranendag   34 2024 
 Programma 2: Infrastructuur    
3.2.3 Onderhoudsniveau terug naar niveau 6  1.750 2023 
 Financiering 4e trein Leeuwarden-Zwolle   2.637 2025 
 Programma 3: Omgeving    
3.3.1 Budget IVN Consulentschap Fryslân   195 2025 
 Budget It Fryske Gea/Landschapsbeheer   866 2025 
3.3.2 Budget Friese Milieu Federatie   403 2025 
 Programma 4: Economie    
3.4.1 Innovatiecluster Drachten 

Wetsus en watercampus 
Clusterorganisaties Circulair en Maritiem 

440 
1.250 

350 

  

 Budget Agenda economie   875 2023 
3.4.2 IPF: Toerisme Alliantie Fryslân 260   
 Merk Fryslân 1.250   
 Budget slimme groei   1.150 2024 
 Programma 5: Mienskip    
3.5.1 Budget kunstinfrastructuur   1.245 2025 
 Budget Nij Poadium   359 2025 
3.5.2 Subsidie musea   830 2025 
 Subsidie Fries filmarchief 50   
 Subsidie overige stichtingen erfgoed   410 2025 
3.5.3 Subsidie streektalen   53 2025 
 Budgetten Fries in het openbaar leven en 

Fries in de vrije tijd  
 2.332 2025 

3.5.4 Subsidie Doarpswurk   656 2026 
3.5.5 Fries sportgala & sportprijzen 

Grootschalige sportevenementen 
 17 

116 
2023 
2023 
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 Onderwerp (x € 1.000) Nieuw Zoekruimte 
heroverweging 

Met 
ingang 

van 
St. Sport Friesland 
Topsport Noord 
Centrum voor topsport onderwijs 
Heerenveen 

643 
28 

309 

2025 
2025 
2025 

 Betrokkenheid Thialf   542 2024 
     
 Totalen 3.600 15.450  

 

Zoekruimte bij tijdelijke middelen 

Het teruglopen van ruimte om flexibel in te kunnen spelen op maatschappelijke 
ontwikkelingen kunnen we opvangen door structurele ruimte te creëren, zoals hierboven, 
maar ook door onze claims op tijdelijke middelen terug te brengen. Daarom hebben we ook 
aangegeven op welke beleidsvelden het gehanteerd raamwerk van de vier categorieën 
behulpzaam kan zijn bij de vraag hoe om te springen met het al dan niet opnieuw inzetten 
van de tijdelijke middelen die we nu gebruiken. Dat zijn er teveel om hier opnieuw weer te 
geven. We zullen de in kaart gebrachte zoekruimte gebruiken om na de komende 
verkiezingen op een rij te zetten waar het nieuwe college financiële accenten wil leggen en 
waar juist niet. 

 

Overige aanbevelingen 

Cofinanciering van andere (bijvoorbeeld Europese of landelijke) partijen wordt steeds 
belangrijker om met eigen teruglopende middelen nog zoveel mogelijk voor Fryslân te 
kunnen doen. Om daarbij zo goed mogelijk onze rol te spelen stellen we voor bij het zoeken 
naar die cofinanciering ons te focussen op cofinanciering voor de als wettelijke en ‘smalle 
kerntaken’ betitelde onderwerpen. Op die onderwerpen ligt voor ons echt een rol. 

Om uw Staten te ondersteunen bij het maken van keuzes stellen we voor vanaf de zomer 
van 2022 bij (beleids)voorstellen aan uw Staten aan te geven in welke van de vier 
categorieën (wettelijk basis of keuze, kerntaak smal of breed) het valt. Soms zal sprake zijn 
van een combinatie.  

 

De toekomst 

Met de voorstellen die we als college doen zorgen we weer voor een gezond structureel 
beeld, gebaseerd op de informatie die we nu hebben. Er dreigen echter een aantal 
structurele donkere wolken waarvan we de omvang nog niet precies weten, zoals de 
gevolgen van de aanstaande herziening van het verdeelmodel provinciefonds of 
teruglopende dividenden (zie voor een uitgebreide opsomming de kadernota 2023).  

De meeste van onze huidige voorstellen bevinden zich op het terrein van breed opgevatte, 
niet wettelijk voorgeschreven kerntaken. De overgebleven ruimte daar is beperkt. Veel van 
onze structurele middelen besteden we echter aan wettelijke taken waarbinnen we 
keuzeruimte hebben (zie de tabel in bijlage 6.2). Als de noodzaak nieuwe tegenvallers op te 
vangen zich de komende jaren aandient, of uw Staten behoefte blijken te hebben aan meer 
keuzeruimte dan we in de huidige voorstellen creëren, zullen we meer dan tot nu toe moeten 
kijken naar de wijze waarop we onze wettelijke taken uitvoeren.  
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6 Bijlagen 
 

6.1 Inzet fte’s 2022 op beleidsonderwerpen/thema’s 
 

 Beleidsonderwerp Thema Fte 2022 
Programma 1: Bestuur 
3.1.4 Kwaliteit bestuur Bestuurlijke vernieuwing 4,0 
  Algemeen 6,0 
Programma 2: Infrastructuur 
3.2.1 Beleid en verkeersveiligheid Beleid (mobiliteit)  
  Verkeersveiligheid  
  Algemeen 40,64 
3.2.2 Verbetering infrastructuur Verbetering bestaande infra  
  Aanleg nieuwe infra  
3.2.3 Instandhouding provinciale 

infrastructuur 
Beheer en onderhoud wegen 49,50 

  Beheer en onderhoud water 43,44 
  Beheer en onderhoud 

provinciale eigendommen 
1,15 

3.2.4 Openbaar vervoer Concessie bus 3,43 
  Concessie trein 3,43 
  Beheer en onderhoud 

voorzieningen 
0,14 

  Infraprojecten openbaar vervoer 0,14 
  Stimuleren innovatie 0,15 
  Algemeen 2,02 
Programma 3: Omgeving 
3.3.1 Natuur en landschap Natura 2000 4,80 
  Agrarisch natuurbeheer 1,80 
  Weidevogels 2,50 
  Ganzen 1,00 
  Visserij 0,40 
  Groene regelgeving 30,80 
  Faunabeheer/soortenbeleid 4,80 
  Biodiversiteit 1,50 
  Landschap 5,20 
  Stikstof 23,60 
  NNN 20,80 
  Algemeen 3,20 
3.3.2 Milieu Milieukwaliteit 10,30 
  Veilige leefomgeving 9,70 
  Algemeen 0,00 
3.3.3 Water Waterveiligheid 1,40 
  Waterkwaliteit 2.70 
  Voldoende water 6,20 
  Klimaatadaptatie 0,20 
  Algemeen 3,60 
3.3.4 Landbouw Ondernemerschap 2,89 
  Transitie landbouw 0,94 
  Kennis en innovatie 1,44 
  Algemeen 1,17 
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 Beleidsonderwerp Thema Fte 2022 
3.3.5 Energie Ondersteuning lokale initiatieven 2,00 
  Energiebesparing 1,20 
  Opwekken hernieuwbare 

energie 
5,33 

  Energie infrastructuur 1,00 
  Warmtetransitie 1,00 
  Algemeen 0,00 
3.3.6 Ruimtelijke ontwikkeling Algemeen 2,00 
Programma 4: Economie 
3.4.1 Economie Arbeidsmarkt/onderwijs 1,50 
  Digitalisering 0,00 
  Europa/brede welvaart 6,72 
  Innovatie/circulaire economie 3,10 
  Ondernemerschap 2,44 
  Structuurversterking 3,22 
  Algemeen 5,28 
3.4.2 Gastvrijheidseconomie Dagrecreatieve netwerken 

compleet 
0,40 

  Destinatiemanagement 0,40 
  Slimme groei 1,00 
  Toekomstbestendige banen 0,90 
  Toeristische data op orde 1,00 
  Vitale logiesaccomodaties 0,90 
  Vitale waterrecreatie 1,70 
Programma 5: Mienskip 
3.5.1 Cultuur Grut en grutsk LF2028 1,10 
  Innovatie 0,90 
  Kultuer in de mienskip 2,10 
  Kunstinfrastructuur 0,90 
  Algemeen 1,00 
3.5.2 Erfgoed Archeologie 2,60 
  Ferhaal fan Fryslân 1,10 
  Monumenten 3,00 
  Cultuurhistorie 0,70 
  Algemeen 0,20 
3.5.3 Taal Fries in het onderwijs 2,80 
  Fries in het openbare leven 4,20 
  Fries in de vrije tijd 2,30 
  Innovatie letteren 1,00 
3.5.4 Leefbaarheid Kennisdeling 1,10 
  Initiatief van onderop 2,40 
  Wonen 2,20 
  Sociaal domein 2,70 
  Regionale samenwerking 19,60 
  Algemeen 0,00 
3.5.5 Sport Topsport 0,60 
  Friese cultuursporten 0,20 
  Breedtesport 0,20 
Overig 
3.5.6 Gebiedsprogramma’s Holwerd aan Zee/Tsjukemar 4,81 
  Veenweide 11,71 
  Harlingen-Franekeradeel 2,10 
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 Beleidsonderwerp Thema Fte 2022 
  Dongeradielen 3,80 
  Waddenprojecten 0,53 
  DNA/IJselmeerkust algemeen 8,32 
3.5.7 Werken voor derden Waddenfonds-Subsidiezaken 11,00 
  Brugbediening 3,29 
  Marrekrite 0,20 
div. Subsidiezaken  35,00 
    
  Totaal direct 467,03 

Nb. De fte’s die toegerekend worden aan investeringsprojecten zijn hierin niet meegenomen. 
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6.2 Structurele budgetten beleidsprogramma’s per categorie taak 
 

(jaarlijkse bedragen x € 1 mln) 

Programma Wettelijk 
basis 

Wettelijk 
keuze 

Kerntaak 
smal 

Kerntaak 
breed 

Overig Totaal 

1. Bestuur 5,9 1,4 2,1 0,2  9,6 
2. Infrastructuur 26,4 57,4 0,4 3,0  84,2 
3. Omgeving 35,6 22,2 0,6 2,5  60,9 
4. Economie 0,0 0,0 1,7 2,2  3,9 
5. Mienskip 10,8 4,8 8,6 8,6  32,8 
6. Bedrijfsvoering     69,3 69,3 
7. Algemene 
dekkingsmiddelen 
Stelpost nominaal 
Overig 

   0,8  
 

17,4 
0,9 

19,1 

Totaal 78,7 85,8 13,4 14,3 87,6 279,8 
 
Nb.  
- de structurele budgetten die gefinancierd worden vanuit bijdrage van derden of reserves zijn niet in 
bovenstaand overzicht opgenomen. 
- de heroverwegingsvoorstellen hebben grotendeels betrekking op kerntaak breed maar deels ook 
wettelijk keuze. 
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