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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

financiële ruimte neemt af 

De financiële ruimte van de provincie Fryslân neemt af. De bodem van de voorheen ruime reserves komt 

in zicht. Daarnaast vraagt de veranderende verhouding tussen overheid en maatschappij om een herbezin-

ning op de provinciale rol. 

heroriëntatie personele inzet Fryslân 

Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de provincie kritisch ‘in de spiegel wil kijken’. Waaraan 

worden de provinciale middelen besteed? Hoe verhoudt zich dat tot andere provincies? Waar zitten de 

mogelijkheden om (andere) keuzes te maken? 

drie trajecten ingezet 

In het kader van deze spiegelexercitie is Fryslân bezig met een traject van zero based budgetting (ZBB). 

De inzichten uit dit traject worden aangevuld met inzichten uit een benchmark van de personele capaciteit. 

Tevens wordt gewerkt aan een herijking van het strategisch personeelsplan (SPP). 

 

In de voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van het benchmarkonderzoek dat Cebeon in opdracht 

van de provincie heeft uitgevoerd. 

1.2 Aanpak en werkwijze 

objectivering van provinciale uitgaven en capaciteit 

In het benchmarkonderzoek worden de uitgaven en ingezette capaciteit van Fryslân gespiegeld aan externe 

referenties: een geobjectiveerde vergelijking met de verdeling van het provinciefonds in combinatie met 

praktijk in een drietal andere provincies. Bij de ingezette capaciteit gaat het zowel om de salarislasten in de 

exploitatie van eigen personeel als de lasten voor ingehuurd personeel.  

Ten behoeve van een zinvolle vergelijking zijn de lasten en baten van de referentieprovincies gecorrigeerd 

voor verschillen in kostenbepalende structuurkenmerken die ten grondslag liggen aan de verdeling van het 

provinciefonds.1 Zo zijn de financiën van iedere referentieprovincie ‘op Friese leest geschoeid’. 

referentieprovincies 

In de benchmark worden de (personele) lasten van Fryslân vergeleken met het gemiddelde van drie refe-

rentieprovincies: Groningen, Overijssel en Zeeland. Deze provincies zijn in overleg met de opdrachtgever 

geselecteerd en hebben hun medewerking verleend door hun gegevens2 beschikbaar te stellen en vragen te 

beantwoorden die in de analyses voor Fryslân naar voren kwamen. 

 
1  Zoals (gewogen) lengte provinciale wegen, oppervlakte land en water, oeverlengte, woonruimten, inwoners (gedifferentieerd naar mate van 

stedelijkheid), aantal banen en oppervlakte natuur. Hierbij is gebruik gemaakt van de meest actuele informatie uit de circulaires van het 

provinciefonds. 
2  Deze gegevens zijn door Cebeon verzameld voor alle 12 provincies in het kader van het lopende onderzoek herijking provinciefonds. 
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gebruikt cijfermateriaal 

Voor de benchmark is gebruik gemaakt van cijfermateriaal uit de provinciale exploitaties van de jaarreke-

ningen 2017-2020. Aanvullend heeft Fryslân informatie beschikbaar gesteld voor de begrotingsjaren 2021-

2024. In de benchmark staan de cijfers uit de jaarrekening 2020 centraal. Aan de hand van cijfers uit om-

liggende boekjaren is beoordeeld in hoeverre 2020 een representatief (structureel) beeld geeft. 

 

Voor een zuivere vergelijking (‘appels met appels’) zijn de lasten en baten per provincie op uniforme wijze 

gerubriceerd naar de beleidsprogramma’s van Fryslân en in lijn met de taakvelden uit het Besluit Begroten 

en Verantwoorden (BBV). Op basis van door de opdrachtgever aangereikte informatie is daarbij onder-

scheid gemaakt tussen wettelijke en autonome taken (volgend uit bestuurlijke afspraken en ambities). 

toetsing beelden bij de provinciale organisatie 

De eerste beelden uit de vergelijking van Fryslân met de externe referenties zijn besproken in een aantal 

bijeenkomsten  met vertegenwoordigers per portfolio3 uit de provinciale organisatie. Aan de hand van een 

vooraf toegestuurde notitie zijn de beelden getoetst op juistheid en herkenbaarheid. Ook is besproken hoe 

verschillen met referenties geduid kunnen worden. 

1.3 Leeswijzer Figuren 

In deze rapportage worden de uitkomsten per programma weergegeven in een aantal staafdiagrammen. De 

opzet van deze diagrammen wordt in het onderstaande toegelicht aan de hand van het onderstaande voor-

beelddiagram. 

 

 

 

Het diagram bevat de volgende elementen: 

• Provinciefonds (grijs): de middelen die vanuit het provinciefonds beschikbaar komen voor het betref-

fende programma.4 Daarbij is het uitgangspunt een sober en doelmatige taakuitvoering; 

 
3  De porfolio’s zijn een alternatieve indeling van de provinciale taakvelden. Voor de herkenbaarheid is er voor gekozen in de rapportage aan te 

sluiten op de provinciale beleidsprogramma’s.  
4  Gebaseerd op de meest recente inzichten omtrent de verdeling (ijkpunten) die ten grondslag liggen aan de huidige verdeling van het provin-

ciefonds. 
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• Totaal: de totale netto lasten per programma. Dit zijn de lasten minus de taakgerelateerde baten, zoals 

specifieke uitkeringen, EU-subsidies, leges en bijdragen van gemeenten; 

• Wettelijk: het deel van de netto lasten dat samenhangt met wettelijke taken binnen het programma. De 

provincie is verplicht die uit te voeren, maar beschikt binnen de wettelijke taakopdracht vaak over een 

ruime mate van beleidsvrijheid om de taak ‘dikker’ of juist ‘dunner’ uit te voeren; 

• Autonoom: het deel van de netto lasten binnen het programma dat samenhangt met autonome taken 

van de provincie. Hierbij gaat het zowel om taken die de provincies vanuit haar autonomie op zich heeft 

genomen en waarbij eigen keuzes zijn gemaakt over de inzet van middelen in relatie tot het gewenste 

voorzieningenniveau en de wijze van uitvoering. Daarbij kan ook sprake zijn van verplichtingen op 

basis van bestuurlijke afspraken die de provincie heeft gemaakt met andere overheden en/of private 

partners. In het aangaan en definiëren van deze verplichtingen heeft de provincie bepaalde vrijheidsgra-

den. Nadat de verplichting is ingegaan, is de provincie (bestuurs- en/of privaatrechtelijk) gebonden aan 

de afspraken. 

 

• Fryslân personeel (donkerblauw): de personele lasten van Fryslân (eigen personeel inclusief inhuur) 

• Fryslân overig (lichtblauw): de overige netto lasten van Fryslân (niet personeel) 

 

• Referenties personeel (donkergeel): de (gemiddelde) personele lasten van de referenties (eigen perso-

neel inclusief inhuur) 

• Referenties overig (lichtgeel): de (gemiddelde) overige netto lasten van de referenties (niet personeel) 

 

Voor de onderlinge vergelijkbaarheid worden de (netto) lasten steeds uitgedrukt in euro’s per inwoner. 

Voor Fryslân is gerekend met 649.957 inwoners. 
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2 Uitkomsten per programma 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten per beleidsprogramma gepresenteerd. In paragraaf 3.2 is een over-

zicht opgenomen van het totaalbeeld voor alle programma. In de volgende paragrafen worden de uitkom-

sten per programma toegelicht. 

2.2 Totaalbeeld 

overzicht per programma 

In onderstaand diagram wordt een overzicht gegeven van de (personele) lasten van Fryslân (blauw) en het 

gemiddelde van de referentieprovincies (geel) per programma. Daarbij zijn de personele lasten van het 

programma Bedrijfsvoering toegedeeld aan de programma’s waarop de mensen feitelijk werkzaam zijn 

conform de door de opdrachtgever aangereikte capaciteitstoedeling.5 Het resterende deel van het pro-

gramma Bedrijfsvoering heeft betrekking op ondersteunende taken, weergegeven als ‘overhead’.6 

Rechts in het diagram is weergegeven wat het niveau is van de inkomsten uit motorijtuigenbelasting (MRB) 

en overige eigen middelen (OEM).7 

 

 

 

In bovenstaand diagram is te zien op welke programma’s Fryslân relatief meer of juist minder mensen en 

middelen inzet dan de referentieprovincies. Aan de rechterzijde van het diagram is te zien dat het niveau 

van de algemene eigen middelen (MRB en OEM) in Fryslân vergelijkbaar is met het gemiddelde van de 

referentieprovincies. 

 
5  Dit geldt ook voor het personeel dat zich bezig houdt met subsidies. In overleg met de opdrachtgever is de capaciteitstoedeling 2022 toegepast 

op de exploitatie 2020. 
6  Dit betreft dus zowel de personele als materiële component van de overhead: personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, auto-

matisering, communicatie en huisvesting (PIOFACH).  
7  Het saldo van de netto lasten op de programma’s en de inkomsten uit OEM en MRB wordt gedekt met de uitkering uit het provinciefonds (circa 

290 euro per inwoner) en incidentele middelen uit reserves. Deze dekkingsbronnen zijn niet afgebeeld in het diagram. 
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Fryslân zet relatief veel mensen en middelen in op Infrastructuur, Economie en Mienskip 

Uit de benchmark blijkt dat Fryslân in 2020 relatief veel mensen en middelen inzet op de programma’s 

Infrastructuur, Economie en Mienskip.  

 

Het programma Infrastructuur bestaat grotendeels uit wettelijke taken. De personele lasten hebben vrijwel 

volledig betrekking op wettelijke taken. In totaal zijn de personele lasten op dit programma circa 10 euro 

per inwoner hoger dan in de referentieprovincies. 

 

Binnen het programma Economie zijn er geen wettelijke taken voor de provincie en volgen alle uitgaven 

uit autonoom beleid. De personele lasten op dit programma zijn circa 5 euro per inwoner hoger dan in de 

referentieprovincies. 

 

Binnen Mienskip zijn er wel wettelijke taken, waaronder de Friese taal. Een beperkt deel van de totale netto 

lasten voor Friese taal kan worden bekostigd met de middelen die Fryslân voor deze taak ontvangt via het 

provinciefonds. Voor het totaal van de wettelijke taken op dit programma zijn de personele lasten in Fryslân 

ruim 1 euro per inwoner hoger dan in de referenties. Voor de autonome taken op dit programma liggen de 

personele lasten in Fryslân bijna 4 euro per inwoner hoger dan in de referenties. 

Fryslân zet relatief weinig mensen en middelen in op Omgeving 

Uit de benchmark blijkt dat Fryslân in 2020 relatief weinig mensen en middelen inzet op het programma 

Omgeving. Dit betreft met name het onderdeel natuurontwikkeling, waar de Friese inzet ver achterblijft bij 

de referentieprovincies. 

 

Binnen het programma Omgeving hangt het grootste deel van de inzet samen met wettelijke taken. Op deze 

wettelijke taken zet Fryslân duidelijk minder middelen in voor personeel dan de referentieprovincies: circa 

19 euro per inwoner. Bij de autonome taken op dit programma zijn de personele lasten in Fryslân verge-

lijkbaar met de referentieprovincies. 

wisselend beeld op Bestuur en Overhead 

Op de programma’s Bestuur en Overhead wijkt de totale inzet van mensen en middelen niet veel af van de 

referentieprovincies. De personele lasten van Fryslân op de wettelijke taken binnen deze programma’s zijn 

vergelijkbaar met de referentieprovincies. Op de autonome taken binnen het programma Bestuur liggen de 

personele lasten circa 2 euro per inwoner lager dan bij de referentieprovincies. 

 

2.3 Programma 1: Bestuur 

In onderstaand diagram worden de totale netto lasten en daarbinnen de personele lasten gepresenteerd voor 

Fryslân (blauw) en het gemiddelde van de referentieprovincies (geel) voor het programma Bestuur. Daarbij 

is een onderscheid gemaakt naar wettelijke en autonome taken binnen dit programma. 

Ter referentie is in aan de linkerzijde (grijs) weergegeven welk budget Fryslân via het provinciefonds ont-

vangt voor dit programma. 
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De totale netto lasten voor Be-

stuur liggen in Fryslân iets onder 

het niveau van het provincie-

fonds en de referenties. Dit hangt 

samen met relatief lage uitgaven 

op autonome taken. 

Binnen het wettelijke deel van de 

taken op dit programma zijn de 

personele lasten in Fryslân wel 

hoger dan in de referentieprovin-

cies. 

 

 

In onderstaand diagram zijn de netto lasten op het programma Bestuur uitgesplitst naar een aantal onder-

delen. 

 

De figuur laat zien dat de netto 

lasten met name lager zijn voor 

de onderdelen Gedeputeerde Sta-

ten en ‘Bestuur overig’. Dit laat-

ste onderdeel betreft met name 

algemene (autonome) bestuur-

lijke taken op het gebied van be-

stuurlijke organisatie, zoals sa-

menwerking, vernieuwing be-

stuurlijke organisatie en gemeen-

telijke herindelingen.   

 

Binnen de totale netto lasten zijn de personele lasten op dit onderdeel in Fryslân hoger dan in de referenties. 

Dit hangt samen met het onderdeel ‘Bestuur overig’. De personele lasten bij Gedeputeerde Staten zijn lager 

dan bij de referenties.8 Daarnaast zijn de netto lasten voor het Kabinet van de Commissaris van de Koning 

afzonderlijk in beeld gebracht, waarbij sprake is van een vergelijkbaar beeld als bij de referentieprovincies.9 

2.4 Programma 2: Infrastructuur 

In onderstaand diagram worden de totale netto lasten en daarbinnen de personele lasten gepresenteerd voor 

Fryslân10 (blauw) en het gemiddelde van de referentieprovincies (geel) voor het programma Infrastructuur. 

Daarbij is een onderscheid gemaakt naar wettelijke en autonome taken binnen dit programma. 

Ter referentie is in aan de linkerzijde (grijs) weergegeven welk budget Fryslân via het provinciefonds ont-

vangt voor dit programma. 

 

 
8  Fryslân heeft vijf gedeputeerden. Groningen en Overijssel hebben zes gedeputeerden en Zeeland vier. 
9  Bij het kabinet van de Commissaris van de Koning konden overige (niet-personele) lasten voor Fryslân niet apart in beeld gebracht worden. 
10  Vanwege incidentele effecten vanuit de inzet van RSP-middelen op dit programma zijn de netto lasten voor Fryslân gebaseerd op het meer-

jarige gemiddelde voor de jaren 2017 t/m 2020. 
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De netto lasten voor het pro-

gramma infrastructuur liggen in 

Fryslân duidelijk hoger dan de 

vergoeding in het provinciefonds 

en het niveau in de referenties. 

Dit laatste geldt zowel voor de 

wettelijke taken als de autonome 

taken. 

Binnen de totale netto lasten heb-

ben de personele lasten op dit 

programma geheel betrekking op 

wettelijke taken. Deze zijn iets 

hoger dan in de referenties. 

 

In onderstaand diagram zijn de netto lasten op het programma Infrastructuur uitgesplitst naar een aantal 

onderdelen. 

 

Het linker diagram laat zien dat 

de relatief hoge netto lasten met 

name betrekking hebben op we-

gen projecten.11 De uitgaven 

voor wegenprojecten die ten 

laste komen van de exploitatie 

hebben geheel betrekking op 

niet-personele lasten.12 

Daarnaast zijn de netto lasten 

voor openbaar vervoer hoger. De 

totale netto lasten voor het be-

heer van (vaar)wegen zijn vergelijkbaar met de referenties. 

 

Binnen de totale netto lasten zijn de personele lasten in Fryslân wel hoger. Dit hangt samen met het gegeven 

dat de referentieprovincies meer gebruik maken van externe dienstverlening bij het beheer van wegen. 

Daarnaast besteedt Fryslân iets meer middelen aan brugwachters. Voor het restant van de hogere personele 

lasten op wegenbeheer ten opzichte van de referentieprovincies konden in de bijeenkomst met vertegen-

woordigers van het portfolio geen verklaringen worden aangedragen. 

Bij het openbaar vervoer hangen de iets hogere personele lasten van Fryslân samen met het gegeven dat 

deze taken bij één van de referentieprovincies zijn ondergebracht bij een externe organisatie. 

2.5 Programma 3: Omgeving 

In onderstaand diagram worden de totale netto lasten en daarbinnen de personele lasten gepresenteerd voor 

Fryslân (blauw) en het gemiddelde van de referentieprovincies (geel) voor het programma Omgeving. Daar-

bij is een onderscheid gemaakt naar wettelijke en autonome taken binnen dit programma. 

 
11  Het gaat hier om het deel van de uitgaven aan wegen projecten die ten laste komen van de exploitatie. De incidentele dekking in 2020 vanuit 

de reserve Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) zijn in overleg met de opdrachtgever buiten beschouwing gelaten, omdat dit een beter 

beeld geeft van het structurele beslag van wegen projecten op de exploitatie. 
12  Daarnaast verantwoord Fryslân substantiële personele budgetten op de balans voor geactiveerde projecten (circa 4 euro per inwoner). De 

omvang van deze personele budgetten is vergelijkbaar met de referentieprovincies. 
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Ter referentie is in aan de linkerzijde (grijs) weergegeven welk budget Fryslân via het provinciefonds ont-

vangt voor dit programma. 

 

Fryslân besteed relatief weinig 

middelen aan het programma 

Omgeving, zowel ten opzichte 

van de vergoeding in het provin-

ciefonds als ten opzichte van de 

referenties. Dit verschil hangt sa-

men met de wettelijke taken bin-

nen dit programma. 

Binnen de totale netto lasten zijn 

de personele lasten op de wette-

lijke taken binnen Omgeving ook 

relatief laag in Fryslân. 

 

In onderstaand diagram zijn de lasten op het programma Omgeving uitgesplitst naar een aantal onderdelen. 

 

 

 

De belangrijkste verschillen in bovenstaand diagram hangen samen met de volgende elementen:  

• de hogere netto lasten op het onderdeel Water hangen samen met Friese uitgaven voor veenweiden. 

Deze uitgaven komen bij de referenties nauwelijks voor; 

• bij Milieu worden de hogere lasten bij de referenties verklaard door substantiële bodemsaneringspro-

jecten. Die komen in Fryslân in veel beperktere mate voor; 

• de hogere netto lasten op het onderdeel Flora & Fauna hebben in Fryslân grotendeels betrekking op 

ganzen en weidevogels (afdracht aan BIJ12 Faunafonds); 

• bij Natuurbeheer gaan achter de netto lasten van Fryslân veel verschillende posten schuil. De grootste 

hiervan zijn natuurbeheer in het kader van het Natuurpact 2014 (circa 29 euro per inwoner), agrarisch 

natuur- en landschapsbeheer (5 euro per inwoner), personele uitgaven (5 euro per inwoner). Daarnaast 

betreft het uitvoeringskosten Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) en Nederlandse Voed-

sel en Waren Autoriteit (NVWA), tezamen 2 euro per inwoner, rente en aflossing convenant leningen 

Groenfonds (2 euro per inwoner) en incidentele lasten van 2 euro per inwoner in het kader van Natura 

2000 project Terschelling;  

• bij Natuurontwikkeling betreft het met name investeringen in natuurontwikkeling in het kader van het 

Natuurpact. Daarnaast verantwoord Fryslân hier uitgaven in het kader van het project DNA Vismigra-

tie. De Friese uitgaven op dit onderdeel zijn duidelijk lager dan bij de referenties. In dit verband wordt 
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opgemerkt dat Fryslân ten opzichte van de referenties ook duidelijk achterblijft bij het ontwikkelen en 

inrichten van nieuwe natuur zoals afgesproken in het Natuurpact. Van de totale opgave uit het Natuur-

pact die in 2027 gerealiseerd moet zijn, moet Fryslân in 2020 nog ruim de helft realiseren; 

• bij het onderdeel Landbouw bestaan de netto lasten hoofdzakelijk uit het cofinancieringsbudget POP3 

(circa 5 euro per inwoner).13 Bij de referenties zijn deze netto lasten lager; 

• de netto lasten voor het onderdeel ruimtelijke ordening zijn in Fryslân substantieel lager dan bij de 

referenties. Dit betreft met name (personele) lasten in het kader van omgevingsbeleid/omgevingswet. 

Daarnaast wordt het hogere netto lastenniveau bij de referenties verklaard door substantiële ontwikke-

lingsuitgaven op het gebied van stedelijke vernieuwing. 

2.6 Programma 4: Economie 

In onderstaand diagram worden de totale netto lasten en daarbinnen de personele lasten gepresenteerd voor 

Fryslân (blauw) en het gemiddelde van de referentieprovincies (geel) voor het programma Economie. Daar-

bij is een onderscheid gemaakt naar wettelijke en autonome taken binnen dit programma. 

Ter referentie is in aan de linkerzijde (grijs) weergegeven welk budget Fryslân via het provinciefonds ont-

vangt voor dit programma. 

 

De totale netto lasten voor het 

programma economie liggen in 

Fryslân ruim boven het niveau 

van de referentieprovincies, 

evenals de personele lasten. 

Dit programma bestaat volledig 

uit autonome taken, waarvoor de 

provincies een beperkt budget via 

het provinciefonds ontvangen. 

 

 

 

 

In onderstaand diagram zijn de lasten op het programma Economie uitgesplitst naar een aantal onderdelen. 

 

 
13  Het gaat hier om de (cofinancierings-)uitgaven die de provincie doet bovenop de door POP3 baten gedekte uitgaven (de POP3 baten zijn 

reeds gesaldeerd). 
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In het linker diagram is te zien dat 

de (personele) lasten van Fryslân 

vooral hoger zijn voor het onder-

deel onderwijs en arbeidsmarkt. 

Het gaat hier vooral om de bij-

drage aan de RUG Campus Frys-

lân (circa 18 euro per inwoner).  

De netto lasten van Fryslân voor 

recreatie zijn eveneens substanti-

eel hoger. Die lasten hebben voor 

circa 10 euro per inwoner betrek-

king op subsidies, waarvan 4 euro 

per inwoner voor marketing (o.a. 

Stichting Merk Fryslân). Op de 

andere onderdelen is sprake van (iets) lagere netto lasten in Fryslân. Alleen binnen het onderdeel innovatie 

is sprake van iets hogere personele lasten in Fryslân. 

2.7 Programma 5: Mienskip 

In onderstaand diagram worden de totale netto lasten en daarbinnen de personele lasten gepresenteerd voor 

Fryslân (blauw) en het gemiddelde van de referentieprovincies (geel) voor het programma Mienskip. Daar-

bij is een onderscheid gemaakt naar wettelijke en autonome taken binnen dit programma. 

Ter referentie is in aan de linkerzijde (grijs) weergegeven welk budget Fryslân via het provinciefonds ont-

vangt voor dit programma. 

 

De totale netto lasten voor het 

programma mienskip liggen 

ruim boven het niveau van 

het provinciefonds en het ge-

middelde van de referentie-

provincies. Dit geldt zowel 

voor de wettelijke als de au-

tonome taken.  

Bij de wettelijke taken is dit 

het gevolg van de netto lasten 

ten behoeve van de Friese taal 

(bovenste deel van de wette-

lijke staaf, licht blauw). Deze netto lasten van circa 18 euro per inwoner zijn substantieel hoger dan de circa 

3 euro per inwoner die Fryslân in 2020 hiervoor ontvangt via het provinciefonds.14 De netto lasten voor de 

overige wettelijke netto lasten liggen vrijwel op het niveau van de referenties.   

De personele lasten op dit programma hebben grotendeels betrekking op autonome taken. Daarnaast wordt 

personeel ingezet ten behoeve van de Friese taal. 

 

In onderstaand diagram zijn de lasten op het programma Mienskip uitgesplitst naar een aantal onderdelen. 

De wettelijke taken staan links (bibliotheken, erfgoed en taal). De overige onderdelen hebben betrekking 

op autonome taken binnen dit programma. 

 

 
14  Vanaf 2021 komt hier circa 2 euro per inwoner bij als bijdrage voor de Fryske Akademy. 
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De belangrijkste verschillen in bovenstaand diagram hangen samen met de volgende onderwerpen:  

• Bibliotheken: het verschil met de referenties ontstaat vooral doordat één van de referenties ervoor kiest 

om substantieel in te zetten op deze taak. Zonder deze extra inspanningen ligt het uitgavenniveau van 

Fryslân op een vergelijkbaar niveau als in de referentieprovincies; 

• Erfgoed: de netto lasten van Fryslân liggen iets hoger dan bij de referenties. De belangrijkste uitgaven 

zijn 5 euro per inwoner aan Tresoar (Fries historisch en letterkundig centrum) en 4 euro per inwoner 

aan Monumenten SP 2020. De personele uitgaven liggen nagenoeg op hetzelfde niveau als bij de refe-

renties; 

• Taal: de taal-gerelateerde uitgaven zijn bij de referenties nagenoeg afwezig. De belangrijkste uitgaven 

voor Fryslân zijn 2 euro per inwoner aan de Fryske Academy, 2 euro per inwoner aan Deltaplan Frysk 

basisvoorziening 2017-2020, 1 euro per inwoner aan AFUK, 1 euro per inwoner aan Frysk yn it un-

derwiis, 1 euro per inwoner aan Sintrum Frysktalig Berne-opfang; 

• Kunst en Cultuur: de netto lasten van Fryslân liggen iets boven het niveau van de referenties. De per-

sonele lasten liggen wel substantieel hoger. De uitgaven bestaan voor circa 10 euro per inwoner uit 

subsidies. De grootste uitgaven zijn 4 per inwoner aan Legacy LF2018 en 2 euro per inwoner aan St. 

Keunstwurk. Daarnaast is er sprake van veel kleinere subsidies; 

• Musea: de netto lasten van Fryslân liggen boven het niveau van de referenties. De belangrijkste uitga-

ven zijn 4 euro per inwoner aan St. Het Fries Museum en 1 euro per inwoner aan het Natuurmuseum 

Fryslân. Daarnaast is er sprake van diverse kleinere subsidies. 

• Sport: de netto lasten voor sport liggen nagenoeg op hetzelfde niveau als bij de referenties; 

• Sociaal Beleid: de netto lasten van Fryslân liggen boven het niveau van de referenties. De belangrijkste 

uitgaven voor Fryslân zijn 2 euro per inwoner voor het Fries Sociaal Planbureau, 1 euro per inwoner 

personele lasten, 1 euro per inwoner Monitoring aandachtsgebieden, 0,5 euro per inwoner Transitie-

middelen Sociaal Beleid en Zorg, 0,5 euro per inwoner Kansenfonds, 0,5 euro per inwoner Sociale 

leefbaarheid, 0,5 euro per inwoner COVID-19 maatschappelijke sector Fryslân; 

• Leefbaarheid: de netto lasten van Fryslân voor leefbaarheid liggen ruim boven het niveau van de refe-

renties.15 De personele lasten liggen eveneens ruim hoger. Uit het provinciefonds ontvangt een aantal  

provincies middelen tegen krimp en voor plattelandsontwikkeling (voor Fryslân is dit circa 13 euro per 

inwoner). 

 
15  De uitgaven aan Kansen in Kernen van circa 3 euro per inwoner (gerelateerd aan de Centrale As), die vanuit het leefbaarheidsprogramma 

zijn gedaan, zijn hierbij niet meegenomen. Deze zijn meegeteld bij infrastructuur projecten. 
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2.8 Overhead 

In onderstaand diagram worden de totale netto lasten en daarbinnen de personele lasten gepresenteerd voor 

Fryslân (blauw) en het gemiddelde van de referentieprovincies (geel) voor de Overhead16. Daarbij is een 

onderscheid gemaakt naar wettelijke en autonome taken binnen dit programma. 

Ter referentie is in aan de linkerzijde (grijs) weergegeven welk budget Fryslân via het provinciefonds ont-

vangt voor dit programma. 

 

De netto lasten voor het pro-

gramma overhead liggen in 

Fryslân iets onder het niveau 

van de referentieprovincies. Dit 

geldt ook voor de personele las-

ten daarbinnen. Het  betreft al-

lemaal wettelijke taken.  

 

Opgemerkt wordt dat de ver-

goeding in het provinciefonds 

voor dit programma niet meer 

actueel is.17 

 

 

In onderstaand diagram zijn de lasten op het programma Overhead uitgesplitst naar een aantal onderdelen. 

 

 

Bij de belangrijkste verschillen in bovenstaand diagram wordt het volgende opgemerkt:  

• Communicatie: de netto lasten voor communicatie liggen duidelijk hoger dan bij de referenties. Bij de 

referenties zijn alle lasten van communicatie(consulenten) meegerekend. 

• ICT en Documentaire informatievoorziening: de netto lasten van Fryslân liggen onder het gemiddelde 

van de referenties. De personele lasten liggen op het gemiddelde niveau van de referenties. Bij de 

referenties is meer sprake van uitbesteding van personele taken. 

 
16  De overhead valt in Fryslân onder het programma 6 Bedrijfsvoering, samen met alle personele lasten. Omdat de personele lasten in dit 

onderzoek ten behoeve van de vergelijking met de referenties bij de programma’s zijn ondergebracht, wordt hier niet programma 6 maar alleen 

de Overhead getoond. Dit betreft zowel de personele als materiële component van de overhead. 
17  De vergoeding in het provinciefonds is sterk achtergebleven bij de ontwikkeling van de feitelijke netto lasten van provincies op dit onderdeel. 

In de lopende herijking van het provinciefonds wordt de verdeling opnieuw afgestemd op de actuele lastenpatronen van provincies. 
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3 Direct en indirect personeel 

dwarsdoorsnedes provinciale organisatie 

Op verzoek van de opdrachtgever is de verhouding tussen direct en indirect18 personeel in Fryslân vergele-

ken met de referentieprovincies. 

 

Tevens is een vergelijking gemaakt met de referentieprovincies voor de totale netto lasten aan overhead. 

Dit betreft zowel de personele als materiële component van de taken met betrekking tot personeel, infor-

matievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting (PIOFACH). 

verhouding direct en indirect personeel 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de directe en indirecte personele lasten in Fryslân 

en het gemiddelde van de referentieprovincies. Het gaat om de personele lasten die tot uiting komen in de 

exploitatie van de rekening 2020. 

 

Tabel 3.1:  Overzicht lasten direct en indirect personeel Fryslân en de referentieprovincies. Rekening 2020. 
Bedragen in euro’s per inwoner 

personele lasten Fryslân referenties 

direct personeel 84 81 

indirect personeel 29 32 

totaal personeel 113 113 

direct personeel in % totaal 74% 72% 

indirect personeel in % totaal 26% 28% 

 

In tabel 3.1 is te zien dat de totale personele lasten in Fryslân gelijk zijn aan het gemiddelde in de referen-

tieprovincies. Binnen de totale personele lasten is het aandeel van het directe personeel in Fryslân iets hoger 

dan in de referentieprovincies. 

Dit wijkt af van de verhouding direct/indirect van 70/30 die Fryslân voor interne doeleinden hanteert.   

verhouding overhead in relatie tot direct personeel 

De overhead van een organisatie vervult een onmisbare rol bij de uitvoering van de provinciale taken en 

opgaven door het directe personeel. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de personele 

en materiële component van de overhead in Fryslân en de referentieprovincies. Ter referentie zijn ook de 

lasten van het directe personeel opgenomen waaraan de overhead gerelateerd kan worden. 

 

Tabel 3.2:  Overzicht lasten direct en indirect personeel Fryslân en de referentieprovincies. Rekening 2020. 
Bedragen in euro’s per inwoner 

netto lasten Fryslân referenties 

personele lasten overhead 29 32 

materiële lasten overhead 19 21 

totaal overhead 48 53 

personele lasten direct personeel 84 81 

overhead in % direct personeel 58% 65% 

 

 
18  Met indirect personeel wordt gedoeld op personeel met een functie die ondersteunend is aan het primaire proces en als zodanig deel uitmaakt 

van de overhead. 
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In tabel 3.2 is te zien dat zowel de personele als materiële lasten binnen de overhead in Fryslân iets lager 

zijn dan het gemiddelde in de referentieprovincies.  

Ten opzichte van de directe personele lasten bedraagt de totale overhead in Fryslân 58%. Daarmee is de 

totale overhead in procenten van de directe19 personele lasten in Fryslân lager dan in de referentieprovin-

cies. 

 

Opgemerkt wordt dat Fryslân ter dekking van de overhead bij diensten voor derden een opslag van 70% 

hanteert op de directe personele kosten. Wanneer wordt uitgegaan van het gangbare20 principe van kosten-

dekkendheid, zou deze opslag verlaagd kunnen worden naar 58%. 

 

  

 
19  Dus exclusief de personele component van de overhead. 
20  Dit principe wordt ook gehanteerd bij het bepalen van de tarieven van leges. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

totaalbeeld personele lasten 

Voor een structureel duurzame begroting is het relevant om de inzet van mensen en middelen te relateren 

aan de structurele inkomsten die Fryslân uit het provinciefonds ontvangt. In tabel 4.1 wordt een overzicht 

gegeven per programma van de omvang van: 

• de vergoeding in het provinciefonds (kolom 1); 

• de feitelijke totale netto lasten (kolom 2); 

• het totaal van de personele lasten (kolom 3), met een specificatie naar personele lasten voor wettelijke 

taken (kolom 4) en autonome taken (kolom 5). 

 

Tabel 4.1:  Overzicht vergoeding provinciefonds en netto (personele) lasten gespecificeerd naar wettelijke 
en autonome taken voor Fryslân. Rekening 2020. Bedragen in euro’s per inwoner 

 
 
 
 
programma 

(1) 
 
 
 

vergoeding 
provinciefonds 

(2) 
 
 

totaal 
netto 
lasten 

(3) 
 
 

totaal 
personele 

lasten 

(4) 
 

personele 
lasten 

wettelijke 
taken 

(5) 
 

personele 
lasten 

autonome 
taken 

Bestuur 15 14 10 10 0 

Infrastructuur 172 191 33 33 0 

Omgeving 167 134 22 13 9 

Economie 10 54 8 0 8 

Mienskip 28 86 9 3 7 

Overhead 10 17 29 29 0 

Totaal uitgaven21 402 495 113 89 24 

 

In tabel 4.1 is te zien dat voor alle uitgavenprogramma’s tezamen de totale netto lasten (kolom 2) duidelijk 

hoger zijn dan middelen die Fryslân via het provinciefonds beschikbaar krijgt voor haar taken (kolom 1).22 

 

De totale personele lasten in Fryslân bedragen 113 euro per inwoner (kolom 3), waarvan circa 89 euro per 

inwoner betrekking heeft op wettelijke taken (kolom 4). De overige personele lasten hebben betrekking op 

autonome taken (24 euro per inwoner, kolom 5). 

 

Het totaal van de personele lasten op wettelijke taken ligt in Fryslân iets lager dan het gemiddelde in de 

referentieprovincies. Dit hangt vooral samen met de relatief lage (personele) lasten van Fryslân op natuur-

ontwikkeling. Bij de autonome taken zijn de personele lasten van Fryslân iets hoger dan het gemiddelde in 

de referentieprovincies. 

 

Hierbij wordt aangetekend dat er tussen de referentieprovincies sprake is van duidelijke verschillen. Deze 

verschillen hangen samen met eigen keuzes inzake ambities (met name bij autonome taken) in combinatie 

met keuzes omtrent de uitvoering van taken (dik/dun). Deze keuzes worden mede bepaald door de financi-

ele positie van de provincies. Eén van de referentieprovincies is momenteel bezig met een vergelijkbaar 

traject als Fryslân gericht op een duurzame structurele begroting. 

 
21  Inclusief 1 euro per inwoner aan personele lasten die in de financiële administratie van Fryslân wordt verantwoord op het programma algemene 

middelen. 
22  Dit hogere netto lastenniveau wordt gedeeltelijk gedekt met extra MRB-inkomsten boven de norm waarmee in het provinciefonds rekening 

wordt gehouden. 
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indicatie benodigde basiscapaciteit 

De totale personele lasten van Fryslân bedragen 113 euro per inwoner, waarvan circa 89 euro per inwoner 

betrekking heeft op de uitvoering van wettelijk taken. 

Indien alle uitgaven van Fryslân zouden moeten passen binnen de algemene middelen die Fryslân via het 

provinciefonds ontvangt, zou hiermee een personele capaciteit gemoeid zijn van circa 90 euro per inwoner. 

Dit is circa 23 euro per inwoner lager dan de huidige 113 euro per inwoner. 

 

Dit kan als een globale indicatie van de personele basiscapaciteit voor het gehele provinciale takenpakket 

worden gezien. Daarbij is nog niet expliciet rekening gehouden met mogelijkheden om bepaalde (auto-

nome) taken niet en/of minder ‘dik’ uit te voeren.23 Ook bij enkele referentieprovincies is op onderdelen 

nog sprake van een relatief ‘dikke’ uitvoering.  

aanbevelingen voor het vervolg 

Maatregelen om te komen tot een duurzame structurele begroting beginnen bij een heroriëntatie op de pro-

vinciale taken, opgaven en de specifieke rol van de provincie als middenbestuur. Waar wil je van zijn als 

provincie en welke rol past daarbij, gegeven de financiële positie en (toekomstige) opgaven waar de pro-

vincie voor staat. 

 

Deze benchmark kan, samen met de parallelle trajecten van zero based budgetting en strategische perso-

neelsplanning, een goed vertrekpunt zijn voor verdere stappen op weg naar een duurzame structurele be-

groting.  

 

Belangrijke elementen in dit vervolgtraject zijn: 

• het nader verkennen en onderbouwen van keuzemogelijkheden omtrent de uitvoering van taken en het 

geambieerde voorzieningenniveau. Aanknopingspunten voor een ‘dunnere’ uitvoering per taakonder-

deel kunnen worden gevonden bij het feitelijke uitgavenniveau van (individuele) referenties. Zij vor-

men een praktijkvoorbeeld van de manier waarop een ‘dunnere’ uitvoering kan worden gerealiseerd; 

• welke instrumenten zijn het meest geschikt om provinciale doelen te realiseren, ook met het oog op 

het optimaliseren van kosten en prestaties c.q. effectiviteit van provinciaal beleid? Enkele denkrichtin-

gen in dit verband zijn: 

o specifiek bij subsidies kan worden overwogen hoe de ‘multiplier’ kan worden geoptimaliseerd 

door nadere afwegingen van nut en noodzaak om individuele organisaties en/of projecten te 

subsidiëren dan wel te zorgen voor een bredere facilitering met kennisdeling en netwerken? 

Bij meerjarige regelingen vraagt ook de looptijd een afzonderlijke afweging in relatie tot de 

te behalen provinciale doelen. Verder is van belang om na te gaan welke impact subsidies 

daadwerkelijk (kunnen) opleveren; 

o een integrale programmering per gebied kan bijdragen aan het realiseren van provinciale doe-

len. Daarbij kan overwogen worden welke financiële inbreng van de provincie nodig is om 

doelen met partners in de regio te realiseren, wat mede afhankelijk is van de inhoudelijke 

focus van de provincie om alle relevante partners mee te krijgen. Daarbij dienen ook de mo-

gelijkheden van koppelkansen meegewogen te worden, zowel intern (tussen verschillende 

programma’s) als extern (met partners in gebieden); 

• de relatie met mogelijkheden om (algemene) inkomsten te verwerven, zoals specifieke uitkeringen 

(Rijk/EU, inclusief de relatie met cofinanciering), leges/pachten, opcenten MRB. Specifiek aandachts-

punt is de verhouding tussen kosten en baten bij het verwerven van aanvullende dekkingsbronnen (co-

financiering, EU-subsidies, bijdragen externe partners); 

 
23  In de berekening van de genoemde basiscapaciteit is er van uit gegaan dat bepaalde taken nog ‘dikker’ uitgevoerd kunnen worden, omdat 

Fryslân in 2020 extra inkomsten uit de MRB genereerd boven de norm waarmee rekening wordt gehouden in de uitkering van het provincie-

fonds. 
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• looptijden van bestaande verplichtingen, ook vanuit autonome taken (van bestuurlijke afspraken, con-

venanten tot gewekte verwachtingen bij partners). Deze zijn van belang voor het moment waarop an-

dere keuzes door de provincie daadwerkelijk geïmplementeerd kunnen worden; 

• het soort partner waarmee de verplichtingen zijn aangegaan (EU/Rijk, decentrale overheden, private 

partijen of de eigen organisatie). Dit is bepalend voor de invloed die de provincie heeft om andere 

keuzes te maken;  

• de impact van andere keuzes, zowel voor de eigen organisatie als partners van de provincies en andere 

betrokkenen; 

• het concretiseren van beleidsdoelen en formuleren van gewenste prestaties van provinciaal beleid. 

Hiermee kunnen de effecten van provinciaal beleid worden gemonitord en geëvalueerd, zodat ge-

maakte keuzes na verloop van tijd heroverwogen kunnen worden op basis van de afweging tussen 

kosten en prestaties (effectiviteit beleid en efficiëntie van uitvoering). 

 

Bij dit vervolgtraject kunnen ervaringen van andere provincies goed worden benut. Diverse provincies ma-

ken momenteel vergelijkbare trajecten door als de provincie Fryslân of hebben een vergelijkbaar traject in 

het recente verleden reeds doorlopen. Hun praktijkervaringen kunnen leerzaam zijn en inspiratie bieden 

voor de uitdagingen waar Fryslân voor staat. 


