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Oan Provinsjale Steaten 

 
 

 
 
 
Ûnderwerp : cooperatie Data Fryslân 
Beliedsprogramma : Bedrijfsvoering 
Registraasjenûmer : 

01920121 
Portefúljehâlder : A.Fokkens 

   
Behanneljend 
amtner 

: 

M. Stuijt, (058) 292 57 97, Stikstof Fryslân 

   
Oanlieding : 

Samenwerkingsverband Data Fryslân beoogt de ondersteuning 
van een datagedreven toekomst door gezamenlijke onderzoeks-
projecten, data- en kennisuitwisseling en duiding. Data Fryslân ver-
wacht slagvaardiger te kunnen optreden in coöperatievorm en no-
digt de provincie uit om mede-oprichter en lid te worden.  

   
Europeeske 
kontekst 

: 

Geen 

   
Koarte gearfetting : GS heeft besloten te willen deelnemen aan een coöperatievorm  

van het samenwerkingsverband Fryslân. Conform artikel 158 
lid 2 van de Provinciewet wordt aan uw staten een ontwerp-
besluit toegezonden om PS in de gelegenheid te stellen hun 
wensen en bedenkingen ter kennis van gedeputeerde staten 
te brengen; 

GS verzoekt PS hierbij geen bedenkingen te maken 
. 
 
 
 

   
Beslútpunten : In te stemmen met het voorgenomen besluit lid te worden van de 

coöperatie Data Fryslân. 

   
Taheakke :  

Statuten coöperatie Data Fryslân 
Presentatie coöperatie 
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Taljochting :  

   

Kontekst : Binnen het openbaar bestuur groeit de behoefte aan nieuwe 
manieren om beleidskeuzes te onderbouwen. De 
toenemende hoeveelheid en diversiteit van data die in de 
maatschappij en binnen het bestuur worden gegenereerd 
hebben een groot maatschappelijk effect. De uitdaging is niet 
zozeer het vergaren van die data, maar het gericht inzetten 
ervan; daarvoor is het voor de betrokken partijen nodig om 
data te delen, deze te leren interpreteren en om te zetten in 
uitvoerbaar beleid. Het openbaar bestuur heeft uit de aard 
van haar werkzaamheden en opbouw soms moeite deze 
ontwikkelingen bij te benen, wat het risico met zich 
meebrengt dat er een steeds grotere kloof ontstaat met de 
rest van de maatschappij. Een maatschappij waarin steeds 
vaker beslissingen worden genomen op basis van data, 
complexe analyses en kunstmatige intelligentie. Door 
datagedreven te gaan werken kan het overheidsbeleid 
steeds meer worden gebaseerd op objectieve data. De 
coöperatie DataFryslân U.A. biedt daarvoor een uitstekend 
platform.  
 

   

Probleemstelling : De huidige samenwerkingsvorm van Data Fryslân biedt te 
weinig slagkracht. De coöperatie biedt een enorme 
meerwaarde aan het datalandschap van Fryslân, het 
openbaar bestuur van de provincie en de Friese bevolking. 
De leden profiteren van de slagkracht die ontstaat wanneer 
partijen vanuit hun eigen rol en expertise bijdragen aan het 
verzamelen van data, het delen van kennis, het stimuleren 
en versterken van innovatie en het ontwikkelen en 
distribueren van producten die in de coöperatie worden 
ontwikkeld. De coöperatievorm biedt niet alleen 
schaalvoordelen, maar ook inkoopvoordelen en daarmee 
belangrijke kostenvoordelen.  
 
Het lidmaatschap van de coöperatie zal een verlaging van de 
provinciale bijdrage te weeg zal brengen. In ieder geval van 
de huidige twee ton naar ca. € 124.000 en mogelijk meer als 
meer gemeenten aansluiten. 

   

Probleemanalyze : De coöperatie DataFryslân U.A. is een flexibele rechtsvorm 
zonder winstoogmerk die bij uitstek geschikt is om publieke 
taken als een maatschappelijke onderneming uit te voeren. 
De organisatie kan op een natuurlijke wijze meegroeien met 
maatschappelijke opgaven omdat haar leden vrije toe- en 
uittreding hebben.  
 
Gezamenlijk vormen de leden een slagvaardige marktpartij 
die zorgt voor de concentratie van vraag en aanbod en 
stimulering van de markt. Er ontstaan volumevoordelen 
waardoor data en expertise tegen scherpe tarieven kunnen 
worden ingekocht en kosten kunnen worden gedeeld. Als 
coöperatie kan DataFryslân zich nog sterker positioneren als 
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een Friese data-autoriteit en primaire gesprekspartner zijn 
van zowel regionale, als niet-regionale partijen. Drie 
verschillende lidmaatschapsvormen maken het voor iedere 
partij mogelijk om te kiezen voor een lidmaatschap dat 
optimaal bij de eigen organisatie past. De provincie kiest 
voor het Hub lidmaatschap dat de meest uitgebreide 
voordelen biedt. Op die manier kan de coöperatie uitgroeien 
tot een divers en krachtig samenwerkingsverband.  
Als coöperatie krijgt DataFryslân de schaalgrootte die de 
leden de mogelijkheid biedt om samen de digitale agenda 
van Fryslân vorm te geven en het Fries openbaar bestuur 
naar een hoger niveau te helpen tillen door data te 
verzamelen, te bestuderen, te bewerken en te delen in een 
veilige omgeving waarin de partijen altijd zelf eigenaar zijn 
van de data die zij inbrengen en zij zelf bepalen in welke 
mate Fryslân kan profiteren van de inzichten van de leden. 
Het resultaat is de stimulering van datagedreven werken en 
daarmee het verbeteren van de kwaliteit van 
beleidsbeslissingen.  

   

Doelstelling / beëage 
effekten: 

: Lidmaatschap van DataFryslân in de optie HUB stimuleert de 
efficiënte datauitwisseling tussen de leden en levert een 
bijdrage aan het datagedreven werken.  

   

Risiko's : Het risico bestaat dat er twee parallelle trajecten ontstaan 
met verschillende doorloopsnelheden: binnen de coöperatie 
kunnen projecten worden uitgevoerd in een relatief hoog 
tempo, terwijl de ontwikkeling van datagedreven werken 
binnen de provincie langzamer verloopt.  

   

Probleemoplossing : Door slim te schakelen en gebruik te maken van de diverse 
voordelen van de coöperatie (schaalvoordelen, 
kennisuitwisseling, opdoen nieuwe werkmethoden, tegen 
kostprijs gebruikmaken van data scientists en/of andere 
expertise, subsidies/fondsen aanvragen, herinvesteren van 
de baten et cetera) kan dit echter worden ondervangen. 

   

Foarkaroplossing/ 
Yntegrale ôfwaging 

: De verschillende oplossingen zijn op effecten en financiële 
gevolgen naast elkaar gezet, waarbij wij voorgenomen 
hebben te kiezen voor de HUB variant.  

   

Útfiering :  

   

Monitoaring/evaluaasje :  
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Stjoering : Het bestuur van de coöperatie bestaat uit minimaal 5 en 
maximaal 9 leden die zijn gekozen door de ALV. Elk 
bestuurslid is vier jaar in functie en treedt dan af volgens een 
rooster. Binnen het bestuur heeft iedere bestuurder één 
stem. De Voorzitter van het bestuur is tevens voorzitter van 
de ALV. Het aantal leden van de ALV is gelijk aan het aantal 
leden van de coöperatie. Binnen de ALV heeft elk lid dat 
kwalificeert als PODIUM-lid het recht op het uitbrengen van 
één (1) stem. Ieder lid dat kwalificeert als LAB-lid heeft het 
recht op het uitbrengen van twee (2) stemmen. Ieder lid dat 
kwalificeert als HUB-lid heeft het recht op het uitbrengen van 
drie (3) stemmen. Leden die zijn geschorst, kunnen geen 
stem uitbrengen. Leden kunnen zich ter vergadering laten 
vertegenwoordigen door een ander persoon die de 
algemene leden vergadering kan bijwonen, mits daarvoor 
een schriftelijke volmacht is afgegeven en is goedgekeurd 
door de voorzitter van de vergadering. 

   

Ferfolchproseduere : Wanneer er geen bedenkingen vanuit PS zijn, dan neemt GS 
een definitief besluit 

   

Oare punten :  

 
 
 
Ljouwert, 
Deputearre Steaten fan Fryslân, 
 
 
 
 
 
drs. A.A.M. Brok, foarsitter 

 
 
 
 
 
R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM, sekretaris 
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UTSTEL 
 
 
 

Underwerp : cooperatie Data Fryslân (01920121) 

 

Provinsjale Steaten fan Fryslân 

 

Nei it lêzen fan it útstel fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan 5 oktober 2021 
oangeande het lidmaatskip fan de koöperaasje Data Fryslân U.A. 

Mei it each op effisjinte útwikseling fan data tusken de leden fan de koöperaasje en it 
datadreaun wurkjen 

Oerwagende dat : De koöperaasje dêrta de adekwate foarm is net 
allinnich fanwegen de skealfoardielen, mar ek dy fan 
ynkeap en dêrmei foar de kosten. 

 

Beslute : Gjin beswieren te hawwen tsjin it oangean fan it HUB 
lidmaatskip fan de provinsje Fryslân oan de 
koöperaasje Data Fryslân U.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa fêststeld troch Provinsjale Steaten fan Fryslân yn harren iepenbiere gearkomste fan 
24 novimber 2021, 
 
 
 
 
 
drs. A.A.M. Brok, foarsitter 

 
 
 
 
 
A.G. Rosier, griffier 

 
 

 


