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Oan Provinsjale Steaten 

 
 

 
 
 
Ûnderwerp : Kadernota 2023 
Beliedsprogramma : Financiën 
Registraasjenûmer : 

01994316 
Portefúljehâlder :  

   
Behanneljend amtner :  

   
Oanlieding : Jaarlijks wordt een kadernota opgesteld, met daarin het 

financieel meerjarenperspectief en voorstellen voor nieuw 
beleid dan wel heroverwegingen. 

   
Europeeske kontekst : N.v.t. 

   
Koarte gearfetting : Dit is de laatste kadernota tijdens deze bestuursperiode. De 

voorstellen beperken zich tot de afronding van het 
bestuursakkoord, wettelijke verplichtingen en onoverkomelijke 
ontwikkelingen die we al in gang hebben gezet. Daarnaast 
staat er een aantal heroverwegingen in deze kadernota. Dit 
past in de ontwikkeling van teruglopende financiële ruimte en 
de noodzaak om nu en in de toekomst keuzes te maken.  
 

   
Beslútpunten : Provinciale Staten besluiten: 

- In te stemmen met de voorstellen in de kadernota 2023 en 
het college op te dragen deze voorstellen te verwerken in 
de begroting 2023.  

- Het financieel kader, bijlage 1 bij de kadernota, vast te 
stellen. 

- De stresstest bijlage 2 bij de kadernota, vast te stellen 
 

   
Taheakke : Kadernota 2023 (link naar provinciale begroting 2022 waar de 

kadernota 2023 is opgenomen) 

 
 
 

https://provinciale-begroting.frl/2022
https://provinciale-begroting.frl/2022
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Taljochting : Inleiding  
‘Lok op 1’ is de centrale ambitie in ons bestuursakkoord. Om dat te 
bereiken streven we naar het vergroten van de brede welvaart in Fryslân. 
Afgelopen jaar hebben we in de ‘Tussenbalans’ geconcludeerd dat we op 
koers liggen met de ambities en resultaten uit ons bestuursakkoord. 
 
Maar sinds dat bestuursakkoord is veel gebeurd. De coronacrisis, de 
ontwikkelingen rondom stikstof, de (gevolgen van de) oorlog in Oekraïne 
lieten en laten vanzelfsprekend ook hun sporen na in Fryslân. Die 
ontwikkelingen komen bovenop een ontwikkeling die we al enige jaren zien: 
ons spaargeld raakt op. De omvang van onze Vrij aanwendbare reserve 
(VAR) is ongeveer gehalveerd ten opzichte van de vorige bestuursperiode. 
Door de crises die we net noemden en de tegenvallers die ermee 
samenhangen dreigen we in de toekomst structureel meer geld uit te gaan 
geven dan er binnenkomt. Zowel het laatste als het teruglopen van onze 
reserves verminderen onze mogelijkheden om in de toekomst flexibel in te 
kunnen spelen op nieuwe kansen of bedreigingen. 
 
Wij zien deze ontwikkelingen als een kans. Een kans om als provincie 
onszelf opnieuw uit te vinden. Daar waren we de laatste jaren al mee bezig. 
We zijn meer gaan samenwerken met andere overheden en 
maatschappelijke partijen. We denken bewuster na over onze rol en maken 
daar ook bewuster keuzes in. Daarnaast hadden we al aangekondigd in het 
bestuursakkoord om kritisch te gaan kijken naar wat we doen, en hoe, via 
een zero based budgetting exercitie. De eerste fase daarvan werd u 
voorgelegd bij de kadernota 2022, de tweede fase in dezelfde bijeenkomst 
als waarin deze kadernota wordt besproken. De keuzes die daarin aan u 
worden voorgelegd lossen ons dreigend structureel tekort op. Naast de 
ZBB-notitie wordt u ook de daarmee samenhangende benchmark capaciteit 
met andere provincies en de aan uw Staten toegezegde geactualiseerde 
notitie Strategisch personeelsplan voorgelegd. 
 
De standaardreactie op het teruglopen van middelen is om aan te kondigen 
‘sober en doelmatig’ te willen zijn. Sober zijn we ook in deze kadernota, niet 
in de zin van karig, maar nuchter en reëel. We beperken ons tot voorstellen 
die noodzakelijk zijn voor afronding van ons bestuursakkoord, of vanuit 
nieuwe wettelijke verplichtingen en ontwikkelingen die we al in gang 
hebben gezet en onoverkomelijk zijn.  
 
Hoe sober en daarmee nuchter en reëel we moeten zijn, wordt mede 
bepaald door hoe doelmatig we kunnen zijn. Waar tijdens de zbb-
onderzoekingen bleek dat we op veel beleidsvelden, met name de fysieke, 
een goed inzicht hebben in de doelmatigheid van onze inspanningen, is dat 
nog niet overal zo. We gaan daarom de komende jaren door met het verder 
in beeld brengen van de relatieve effectiviteit van onze inspanningen op 
alle beleidsvelden. Niet om te bezuinigen, maar om het geld dat we hebben 
op elk beleidsveld zo effectief mogelijk te kunnen inzetten. Meer doen met 
minder middelen.  
 
Ons uitgangspunt zal daarbij altijd blijven dat we een betrouwbare overheid 
zijn en een schild voor diegenen die kwetsbaar zijn. Of dat de boer zonder 
perspectief is of de starter op de woningmarkt die geen huis kan vinden, 
geluk op 1 is geluk voor iedereen. En daarom blijven we rekening houden 
met hen wiens geluk in de verdrukking dreigt te komen.  
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Opbouw kadernota 2022 
Na de inleiding beschrijven we in hoofdstuk 2, zoals elk jaar, de laatste 
financiële stand van zaken (een uitgebreid financieel kader voor de 
kadernotavoorstellen vindt u in bijlage 1). In hoofdstuk 3 staat een aantal 
voorstellen en heroverwegingen. De voorstellen beperken zich tot de 
afronding van het bestuursakkoord, wettelijke verplichtingen en 
onoverkomelijke ontwikkelingen die we al in gang hebben gezet. In 
hoofdstuk 4 hebben we de ontwikkeling van begrotingssaldo en VAR 
weergegeven na de voorgestelde besluitvorming door PS op 22 juni 
(jaarstukken 2021/1e berap 2022) en 29 juni (kadernota/ZBB Benchmark 
SPP). 
 
De bijlagen bij deze kadernota zijn het financieel kader en de stresstest 
(deze geeft inzicht in de verwachte gevolgen van risico’s die van buitenaf 
op ons afkomen op de financiële positie van de provincie). 
 
Het gaat om de volgende voorstellen en heroverwegingen: 
 
Beleidsvoorstellen 
 
1. Menskracht voor uitvoering Omgevingswet  
De komende jaren zal de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Dat 
betekent dat vanaf 2024 voor de uitvoering van onze wettelijke taken 
structureel (extra) formatie nodig is. Het gaat hierbij onder andere om de 
wettelijke plicht participatie vorm te geven, het toetsen van 
omgevingsplannen en verordeningen van gemeenten en de specifieke VTH 
(vergunningverlening, toezicht en handhaving) taken. Ook deelname aan 
diverse beheerorganisaties voor het onderhouden en verder uitbouwen van 
de Omgevingswet en het DSO (digitaal stelsel omgevingswet) zal extra 
menskracht vergen. 
 
Kosten: € 0,5 mln., structureel, vanaf 2024 
 
 
2. Voorbereiden en begeleiden Statenverkiezingen 2023 
Het begeleiden en ondersteunen van het proces van de verkiezingen van 
Provinciale Staten vraagt elke vier jaar een eenmalige extra inzet van de 
griffie. Het bedrag van € 150.000 euro is gebaseerd op de werkzaamheden 
die vier jaar geleden zijn uitgevoerd. Omdat dit één keer in de vier jaar 
speelt hebben we dit niet in de begroting opgenomen en worden deze 
middelen bij de kadernota aangevraagd. 
 
Kosten: € 0,15 mln., tijdelijk, in 2023 
 
 
3. Cofinanciering Grutto aanvalsplan  
Het nieuwe kabinet wil de grutto behouden en financiert daarom het 
aanvalsplan grutto met €  52,1 mln. voor structurele en langjarige 
beheersvergoeding en € 17,4 mln. nationale cofinanciering. Het 
aanvalsplan Grutto zorgt voor minimaal 30 gebieden van 1000 ha waar 
weidevogels optimaal worden beschermd. De boeren in deze gebieden 
wordt een goed inkomen gegarandeerd. 
Voor het aanvalsplan Grutto is landelijk een verdeling gemaakt waarbij 
onze provincie 33% van de middelen ontvangt.  
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De benodigde cofinanciering hiervoor bedraagt € 3,7 mln., waarmee we 
ons aan een 6-jarig contract verbinden. Daarnaast is voor de uitvoering 

capaciteit nodig voor de jaren 2023-2030 voor € 1,1 miljoen totaal. We 

stellen voor deze te dekken uit Natuurpactmiddelen. 

 
Kosten: € 3,7 mln., tijdelijk, voor de periode 2023-2028 
 
 
4. Cofinanciering Agrarisch natuur en landschapsbeheer 
Per 1 januari 2023 start de nieuwe GLB-periode (EU-Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid) waarbij het doelbereik van het ANLb (Agrarisch Natuur- 
en Landschapsbeheer)-stelsel verbreed wordt. Hierdoor komen er 
additionele middelen beschikbaar voor klimaat- en waterdoelen, de 
optimalisatie van het huidige ANLb, het aanvalsplan Grutto en extra inzet 
op andere boerenlandvogels. 
Voor het gehele Agrarisch natuur en landschapsbeheer is een 
verdeelsleutel EU-nationaal van 35%-65% afgesproken. Van het nationale 
deel zijnde 65% bedraagt het provinciale deel 32%.  
Voor de totale periode t/m 2028 is € 33,2 mln. nodig voor cofinanciering 
voor onze provincie. Hiervoor is € 21 mln. beschikbaar binnen de 
natuurpactmiddelen en € 4 mln. binnen de reserve natuurpact. De 
resterende benodigde cofinanciering bedraagt € 8,2 mln. 
 
Kosten: € 8,2 mln., tijdelijk, voor de periode 2023-2028 
 
5. Digitaliseringsstrategie algemeen  
Als provincie werken we aan een aantal maatschappelijke 
vraagstukken/opgaven. Al een aantal jaren speelt de ontwikkeling dat we 
met de inzet van data en digitale technologieën aantoonbare waarde 
kunnen toevoegen aan deze maatschappelijke vraagstukken/opgaven. We 
zien dat dit zelfs een randvoorwaarde wordt om in samenwerking met 
andere partijen te kunnen werken aan deze vraagstukken en opgaven, 
bijvoorbeeld vanwege wetgeving en om objectief, navolgbaar en 
transparant beleidsmatige afwegingen te maken. 
 
We moeten investeren in digitalisering. Dat moet omdat de  
coronapandemie het noodzakelijk heeft gemaakt om op nieuwe manieren 
te werken, intern en extern. En dat moet ook vanwege toenemende risico’s 
en impact van cybercrime en de opgaven die vanuit het Rijk/wetgeving op 
ons afkomen (Wet open overheid, Omgevingswet etc). Dit maakt het  
noodzakelijk om nu te starten met onderstaande digitaliseringstrategie.  
 
Onderwerpen die onderdeel uit maken van deze strategie zijn: 
- implementatie van wetgeving, waaronder de Wet Open Overheid  

- vinden en/of ontwerpen van innovatieve oplossingen voor 

maatschappelijke vraagstukken én het opschalen ervan naar concrete 

producten 

- in samenwerking met andere overheden kansen verzilveren op het 

gebied van data en digitale technologieën, ten behoeve van het werken 

als één overheid 

- realiseren van betere digitale dienstverlening 
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- datagedreven plan- en beleidsvorming en effectmonitoring 

- efficiëntere bedrijfsvoering: slimmer werken en samenwerken 

 

Kosten: tijdelijk € 10,4 mln., over de periode 2023-2025 
 
 
 
6. Digitaliseringstrategie subsidiezaken 
We willen als provincie met een klantgerichte, digitale en innovatieve 
subsidieverlening initiatiefnemers uit de Friese Mienskip helpen om 
waardevolle initiatieven te realiseren die bijdragen aan de ontwikkeling van 
de kwaliteit van leven en het geluk van iedereen in Fryslân. Om dat te 
bereiken streven we naar het volgende: 
1. Eén gezamenlijke digitale bron van subsidie-informatie binnen provincie 

Fryslân 

2. Een klantgerichte en op de behoeften van de aanvrager vormgeven 

dienstverlening 

3. Slimmer gebruik van beschikbare data voor nieuwe mogelijkheden in 

het vormgeven van subsidieverlening 

4. Een gemeenschappelijk platform waarop interactie en informatiedeling 

tussen betrokkenen met betrekking tot subsidieverlening kan 

plaatsvinden 

De totale uitvoeringskosten van dit plan zijn onderverdeeld in verschillende 

voorstellen, gebaseerd op een plan dat is opgesteld door CapGemini. De 

eerst noodzakelijke kosten voor de verbeterslag (€ 0,8 mln.) zijn 

meegenomen als voorstel bij de 1e berap 2022. In deze kadernota stellen 

we voor het resterende specifieke deel voor de digitalisering van onze 

subsidieverlening beschikbaar te stellen. 

Het leeuwendeel van de kosten (€ 4,5 mln.), dat onder andere zorgt voor 

invoering van een digitaal subsidievolsysteem, maakt onderdeel uit van de 

algemene digitaliseringstrategie (zie voorstel hierboven).  

 
Kosten: € 1,2 mln., tijdelijk, in 2023 
 
 
7. Cofinanciering Gemeenschappelijk landbouwbeleid-Nationaal 
Strategisch Plan 
Voor het nieuwe Nationaal Strategisch Plan ten behoeve van het Europees 
Gemeenschappelijk landbouwbeleid is een raming gemaakt van de 
verwachte behoefte aan middelen voor onder meer cofinanciering en 
uitvoeringskosten. Het gaat om middelen voor onderwerpen als 
landschapsherstel, de Kaderrichtlijn Water en LEADER.  
Het totaal benodigde bedrag per jaar bedraagt € 4,9 mln., het voorstel is nu 
om dit voor de jaren 2023 en 2024 beschikbaar te stellen. De periode na 
2024 wordt mee afgewogen in het volgende coalitieakkoord.  
 
Kosten: € 9,8 mln., tijdelijk, voor 2023 en 2024 
 
8. Cofinanciering diverse Europese programma's  
Op basis van de projecten die in de pijplijn zitten blijkt dat het 
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cofinancieringsbudget voor de Europese programma’s EFRO (Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling), Interreg (subsidie voor ruimtelijke en 
regionale ontwikkeling) en andere niet meer toereikend zal zijn in 2023. Het 
is noodzakelijk om het cofinancieringsbudget aan te vullen als we ons in 
het bestuursakkoord geformuleerde streven om € 130 mln. Europees geld 
voor Fryslân binnen te halen in deze programmaperiode willen halen. 
Het totaal noodzakelijke bedrag wordt vooralsnog voorwaardelijk in de 
begroting opgenomen als onderdeel van de reserve Breed 
Cofinancieringsbudget. Op basis van concrete projecten worden de 
budgetten naar de inhoudelijke programma’s overgeheveld.  
 
Kosten: € 3,45 mln., tijdelijk, in 2023 
 
A.1. Voorstellen tot heroverweging 
 
1. Grote infrastructurele werken 
De grote infrastructurele projecten zijn nu allemaal (nagenoeg) afgerond. 
Daarmee kunnen de resterende posten onvoorzien die nog in de projecten 
waren opgenomen voor het grootste gedeelte vrijvallen, dit betreft met 
name het project ESGL prorail/Hurdegaryp. Door uitwisseling van de RSP-
gelden met de provinciale bijdrage in deze projecten is er de mogelijkheid 
om € 7,8 mln. vrij te laten vallen in 2022. 
Eventuele risico’s die zich nog voor gaan doen waarvoor geen reservering 
meer binnen het project aanwezig is, zullen hiermee wel vanuit de reguliere 
begroting afgedekt moeten worden (zie ook bij donkere wolken).  
 
Vrijval € 7,8 mln. in 2022 
 
2. No & Moarn pakket II 
Vanuit het No & Moarn pakket II is gekeken naar mogelijkheden om 
hierbinnen ruimte te maken voor heroverwegingen. Voor een bedrag van € 
1 mln. zijn nog geen concrete afspraken met stakeholders gemaakt, dit 
bedrag kan daarmee heroverwogen worden. 
 
Vrijval € 1 mln. in 2022 
 
3. Structuurversterking economie 
In 2016 is besloten om over te gaan tot de verwerving van de NOM-
aandelen van het Rijk door de drie noordelijke provincies.  Gezien de 
initiële onzekerheid rondom de waarde van deze aandelen, door enige 
onzekerheid over het perspectief van onderliggende bedrijven, hebben wij 
ons aandeel in het dividend eerst voorwaardelijk in de begroting 
opgenomen. Inmiddels is die onzekerheid weggevallen en kan dit budget 
vrijvallen, aangezien hiervoor nog geen concrete plannen zijn.  
 
Vrijval € 1 mln. in 2022 
 
Digitale Kadernota 2023 
Onder deze link (naar provinciale begroting 2022 waar de kadernota 2023 
is opgenomen) is de Kadernota 2023 te raadplegen.  

 
Ljouwert, 
Deputearre Steaten fan Fryslân, 

https://provinciale-begroting.frl/2022
https://provinciale-begroting.frl/2022
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drs. A.A.M. Brok, foarsitter 

 

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

Underwerp : Kadernota 2023 (01994316) 

 

Provinsjale Steaten fan Fryslân 

 

Nei it lêzen fan it útstel fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan 17 05 2022, nr. …, 
oangeande de Kadernota 2023 

Mei it each op 

Oerwagende dat : Het noodzakelijk is dat voor de begroting 2023 de 
uitgangspunten vastgesteld worden voor de 
beleidskeuzes en de financiering daarvan. 

 

Beslute : - In te stemmen met de voorstellen in de kadernota 
2023 en het college op te dragen deze voorstellen te 
verwerken in de begroting 2023.  

- In te stemmen met de inzet van capaciteit voor het 
aanvalsplan Grutto ter hoogte van € 1,1 mln. in de 
periode 2023-2040 ten laste van de natuurpact 
middelen. 

- Het financieel kader, bijlage 1 bij de kadernota, vast 
te stellen. 

- De stresstest, bijlage 2 bij de kadernota, vast te 
stellen. 

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

 
 
 
 
A.G. Rosier, griffier 

 


