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Oanlieding : 

In het bestuursakkoord ‘Lok op 1 is opgenomen dat we 
tweejaarlijks ‘in de spiegel’ willen kijken naar de provinciale 
uitgaven op basis van Zero Based Budgetting. 
Bij de behandeling van de begroting 2022 en de 2e berap 2021 in 
november 2021 is aan uw Staten de toezegging gedaan om te 
komen met een geactualiseerde notitie Strategische 
personeelsplanning. 

   
Europeeske 
kontekst 

: 

nvt 
   
Koarte gearfetting : Op basis van een uitwerking van het provinciale takenpakket en 

een aantal structurele heroverwegingsvoorstellen, een 
geactualiseerde notitie SPP 2022-2024 en rapporten van Cebeon 
(benchmark provincies) en SeederdeBoer (SPP) kunnen 
Provinciale Staten richting geven aan het provinciale takenpakket 
en de wijze van uitvoering van die taken, inclusief de 
consequenties die dit met zich meebrengt voor de organisatie. 
    

Beslútpunten : 
1. Instemmen met de voorgestelde structurele 

heroverwegingsvoorstellen; 
2. Kennisnemen van de geactualiseerde notitie SPP 2022 en 

instemmen met de vertaling daarvan naar de paragraaf 
bedrijfsvoering in de begroting. 

3. De bijgevoegde begrotingswijziging vaststellen  
4. Opdracht te geven bij nieuwe beleidsvoorstellen aan te geven 

wat de status daarvan is in de voor ZBB gehanteerde vierdeling 
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Taheakke : 1. Notitie ZBB (Zero Based Budgetting) fase 2, geeft een 
beschrijving van het provinciale takenpakket, het zoekgebied 
voor structurele heroverweging daarbinnen en voorstellen tot 
het structureel maken van een aantal budgetten 

2. Notitie SPP 2022-2024 is een geactualiseerde versie van de 
notitie SPP uit 2020. Mede gebaseerd op de rapporten van 
Cebeon (benchmark provincies) en SeederdeBoer (SPP) 

3. Rapport SPP (door SeederdeBoer, geeft inhoudelijke input aan 
de geactualiseerde notitie SPP 2022-2024) 

4. Rapport Benchmark Provincies (door Cebeon, geeft 
inhoudelijke input aan notities ZBB en SPP, door een 
kwantitatief vergelijk met andere provincies over de inzet van 
provinciale middelen en personeel) 

5. Begrotingswijziging ZBB  
 

 
Taljochting : We leggen u als Provinciale Staten hierbij een integraal voorstel voor 

dat gaat over ons provinciale takenpakket, onze rol als provincie, hoe 
wij onze taken uitvoeren en wat dit vraagt van de organisatie als we 
kijken naar werkwijzen en in de inzet van personeel. 
 
Context 
 
In dit voorstel komen de volgende twee lijnen bij elkaar. 
1. De eerste is dat wij, op basis van het bestuursakkoord en de 

wens om tweejaarlijks in de spiegel te kijken voor wat betreft 
onze uitgaven, een notitie ZBB fase 2 (zero based budgeting) 
hebben gemaakt. Dit is een vervolg op de notitie ZBB fase 1 die u 
vorig jaar heeft ontvangen bij de kadernota 2022.  

2. De tweede is dat de organisatie, op verzoek van uw Staten, de 
notitie SPP uit 2020 heeft geactualiseerd. 

Ten behoeve van deze lijnen, heeft de algemeen directeur opdracht 
geven aan: 
 Cebeon, voor het uitvoeren van een benchmark, met daarin een 

kwantitatief vergelijk met andere provincies over de inzet van 
provinciale middelen en personeel. Deze benchmark geeft input 
aan zowel de notitie ZBB als aan de geactualiseerde notitie SPP 
2022-2024. 

 SeederdeBoer, voor het in beeld brengen van de 
ontwikkelopgave voor de organisatie op het gebied van de 
kwalitatieve strategisch personeelsplanning. Dit rapport geeft 
input aan de geactualiseerde notitie SPP 2022-2024. 

 
Dit moment staat niet op zichzelf. In 2018 is al een eerste impuls 
gegeven aan de strategische personeelsplanning waarbij in een 
gestructureerd proces het provinciale takenpakket in beeld is 
gebracht en daaraan gekoppeld de benodigde capaciteit. De uitkomst 
van dit proces leidde tot een voorstel SPP aan Provinciale Staten. Dit 
voorstel had een sterk kwantitatief karakter, omdat duidelijk werd dat 
het capaciteitsbudget niet toereikend was om alle provinciale taken te 
kunnen uitvoeren. Dat moment was ook de start van een proces om 
de kwalitatieve invulling van SPP vorm te geven. Sinds die tijd is 
gestuurd op de afname van capaciteit voor de vaste taken en zijn ook 
nieuwe opgaven gestart, zoals Veenweide en stikstof.  
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In 2020 heeft de dienst een kwalitatieve actualisatie gemaakt van het 
SPP, wat we ook hebben gedeeld met uw Staten. 
In het bestuursakkoord ‘Lok op 1’ hebben we opgenomen 
tweejaarlijks ‘in de spiegel’ te kijken naar de provinciale uitgaven op 
basis van Zero Based Budgetting.  
 
Bij de kadernota 2022 hebben uw Staten een eerste notitie ZBB (ZBB 
fase 1) ontvangen, die vooral ging over de vrijheden die we als 
provincie hebben in taak, rol en financiën. In dit stuk vindt u de 
resultaten van ZBB fase 2, met name gericht op het vinden van 
structurele ruimte. Wij sluiten, mede gezien de financiële situatie en 
onzekerheden, als college niet uit dat er de komende jaren een derde 
ronde (fase 3) gaat plaatsvinden. Hierin zal dan naast structurele 
budgetten ook intensiever gekeken worden naar onze tijdelijke 
budgetten. 
 
Op basis van de notities die er nu liggen, is dit een goed moment 
voor een verdiepingsslag. Om de volgende redenen: 
 De provinciale financiën lopen de komende jaren sterk terug. Er 

zij keuzes nodig om onze structurele uitgaven te kunnen blijven 
dekken. Daarnaast ondersteunen we ten volle het verstandige 
door uw Staten bepaalde kader om te streven naar een 
structurele ruimte van € 5 mln. Ten slotte loopt de komende jaren 
de incidentele ruimte voor nieuwe ontwikkelingen zodanig terug 
dat ook daar keuzes onvermijdelijk zullen zijn. 

 We zien een toename in het aantal specifieke uitkeringen 
(SPUK’s) van het Rijk, waarbij de provincie een uitvoeringstaak 
uitvoert, binnen door het Rijk vastgestelde kaders. Dit vergroot 
ons budget maar zonder veel vrijheid in besteding daarvan. 

 De wereld verandert snel en daarmee ook de rol van de provincie 
als samenwerkingspartner. Dit biedt kansen, mits we daar ook 
invulling aan geven. Met het risico dat als we dat niet doen, dit 
onrust veroorzaakt. In de Mienskip en bij onze partners. De 
ontwikkeling om meer te werken en te handelen als één overheid 
is hier onderdeel van. 

 Er komen grote transities op ons af (Natuur/Stikstof, Klimaat/ 
Energie en Ruimte/Mobiliteit) 

 De arbeidsmarkt is sterk veranderd, wat maakt dat het moeilijker 
is geworden personeel te binden en vast te houden. 

 Digitalisering gaat een steeds groter onderdeel uitmaken van het 
werk, qua veiligheid en privacy, maar ook op het gebied van data 
gedreven werken en dienstverlening 

Deze verdiepingsslag begint in dit voorstel bij de inhoud. We nemen 
uw Staten per begrotingsprogramma mee in de hoofdlijn van de zbb-
notitie ‘Een gezonde erfenis’. Die hebben we laten opstellen om 
overzicht te verkrijgen waar in principe heroverwogen zou kunnen 
worden (de ‘zoekgebieden’) of waar structurele taken ook structureel 
zouden moeten worden gefinancierd. Als college hebben wij uit deze 
mogelijkheden een keuze gemaakt. Het overzicht van de door ons 
gemaakte keuzes vindt u in dit PS-voorstel en leggen we aan u voor 
ter besluitvorming. Hiermee komt het structurele begrotingssaldo op 
langere termijn op € 5 mln. conform de door u vastgestelde 
uitgangspunten. 
 
Daarna nemen we uw Staten mee in de consequenties voor de 
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organisatie en de strategische personeelsplanning (SPP), zowel 
kwantitatief als kwalitatief. 
 
1. Zero based budgetting (ZBB) 
Een belangrijke aanleiding voor de ZBB-exercitie is het teruglopen 
van onze financiële ruimte. De afgelopen jaren konden we als 
provincie onze grote reserves uitgeven aan tijdelijke prioriteiten, 
wensen en stimulansen. Die vrij inzetbare reserves raken op. 
Meerjarig is het nodig keuzes te maken om de provinciale begroting 
structureel in evenwicht te houden. Daarnaast worden de 
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). 
Het doel van ZBB is uw Staten in staat te stellen financiële ruimte te 
creëren om ook in de toekomst voldoende keuzevrijheid te bezitten. 
We onderscheiden in ZBB vier typen provinciale activiteiten: 
- Wettelijk basis: dit zijn activiteiten die in specifieke wetgeving zijn 

vastgelegd en vrij strak omschreven in wat we als provincie 
moeten doen 

- Wettelijk keuze: Dit zijn taken die in specifieke wetgeving zijn 
vastgelegd, maar waar de provincie aanzienlijke keuzevrijheid 
heeft in de wijze en omvang van uitvoering 

- Kerntaak smal: Dit zijn autonome activiteiten die onomstreden 
horen bij een provinciale kerntaak volgens het ‘profiel provincies’ 
en het bestuursakkoord Rijk-provincies 

- Kerntaak breed: Dit zijn autonome activiteiten, waarbij openstaat 
voor discussie of dit wel provinciale kerntaken zijn, of duidelijk is 
dat ze dat niet zijn 

Per begrotingsprogramma geeft de indeling naar bovenstaande 
activiteiten een beeld waar zoekruimte is voor structurele 
heroverwegingen en waar het nodig is structurele activiteiten ook 
structureel te gaan financieren.  
In bijgevoegde notitie ZBB staat de uitwerking van het hele traject. 
Hieronder volgt een overzicht van de conclusies over het type taken 
per begrotingsprogramma en de voorstellen voor structurele 
heroverwegingen of het structureel financieren van structurele taken 
die nu nog met tijdelijke middelen worden gefinancierd. 
 
 
Conclusies ZBB/benchmark provincies en voorstellen per 
begrotingsprogramma 
Bestuur 
Bij het programma bestuur is in overgrote mate sprake van wettelijke 
taken. Bij Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de 
Commissaris van de Koning zijn dat grotendeels wettelijke 
basistaken.  
Bij kwaliteit bestuur en bestuurlijke samenwerking is meer sprake van 
wettelijke keuzetaken en is dus in theorie meer schuifruimte, maar in 
de praktijk weinig budget om mee te schuiven.  
 
Infrastructuur 
Bij infrastructuur is grotendeels sprake van wettelijke taken. Voor 
beleid/veiligheid en OV gaat het dan om wettelijke keuzetaken, die 
dus meer of minder omvangrijk kunnen worden uitgevoerd. Beheer 
en onderhoud betreffen grotendeels wettelijke basistaken.  
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Aanleg van nieuwe of verbetering van bestaande infrastructuur, 
zolang het niet om veiligheid gaat, is geen wettelijke taak en op dat 
punt vinden ook wel activiteiten plaats die geen provinciale kerntaak 
zijn. Ook elders vinden hier activiteiten plaats die geen provinciale 
kerntaak zijn. 
 
Omgeving 
Onze activiteiten op het terrein van Omgeving zijn zeer divers, lopend 
van grotendeels wettelijke basistaken tot volstrekt autonome taken.   
Aan de wettelijke kant zitten natuur en landschap, water, milieu en 
ruimtelijke ordening. Autonoom is wat we doen voor landbouw en 
energie. Bij water en vooral natuur en landschap is nog wel sprake 
van wettelijke keuzetaken in enige omvang en kan dus de keuze 
tussen meer of minder activiteiten worden gemaakt. Bij milieu en 
ruimtelijke ontwikkeling gaat het vooral om wettelijke basistaken. Bij 
energie en in mindere mate landbouw is sprake van een aantal zaken 
die niet als provinciale kerntaak kunnen worden gezien. Dit gaat 
echter allemaal om tijdelijke middelen. 
Hoewel er redelijk wat structurele budgetten in dit programma 
circuleren, zijn die over het algemeen vrij strak wettelijk ingebed. Wel 
kan de financiering van een aantal instellingen worden doorgelicht op 
in hoeverre bij alle gesubsidieerde activiteiten sprake is van een 
bijdrage aan een provinciale kerntaak.  
 
Economie 
Economie en gastvrijheidseconomie zijn allebei autonome 
beleidsvelden. Voor beide is sprake van een mix van activiteiten 
tussen kerntaak smal en kerntaak breed. 
Economie is wel het beleidsveld waarop in de sterkste mate sprake is 
van structurele smalle kerntaken die nog niet structureel gefinancierd 
worden. Het is wenselijk de ondersteuning van Wetsus en 
Watercampus, Innovatiecluster Drachten en clusters Maritiem en 
Circulair structureel te maken.  Bij gastvrijheidseconomie is het 
wenselijk de ondersteuning van de Toerisme Alliantie Fryslân 
structureel te maken en de structurele ondersteuning van Merk 
Fryslân te verhogen. 
 
 
Mienskip 
Mienskip is een verzameling van grotendeels autonome 
beleidsvelden met hier en daar een wettelijke basis, met name bij 
bibliotheekondersteuning, erfgoed en vooral het Fries. De wettelijke 
basis bij Fries is echter grotendeels van het ‘wettelijk keuze’ type en 
laat dus veel vrijheid in wijze en omvang van invullen.  
De meeste beleidsvelden in dit programma vertonen een mix van 
smalle en brede kerntaken, waarbij die mix loopt van cultuur (veel 
brede kerntaken) tot erfgoed (veel smalle kerntaken). Van bepaalde 
beleidsvelden in dit programma kan eigenlijk geconstateerd worden 
dat ze vrijwel in het geheel geen provinciale kerntaak vormen. Dat 
zijn leefbaarheid (vooral een gemeentelijke taak) en sport (rijk en 
gemeenten).  
Het is een programma dat ondanks het grotendeels autonome 
karakter en ook nogal wat activiteiten die geen provinciale kerntaak 
zijn, veel structurele budgetten kent, waarbij de scheidslijn of het wel 
of niet een smalle kerntaak betreft soms dwars door een budget heen 



 - 6 / 13 - 01978405
 

loopt. Alle beleidsvelden bieden daarmee wel mogelijkheden tot 
structurele bezuinigingen.  
 
Conclusies, aanbevelingen 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 voorstellen 
Met behulp van die indeling en waar bekend de effectiviteit van onze 
activiteiten hebben we de zoekruimte voor heroverwegingen 
inzichtelijk gemaakt en voorstellen gedaan voor het structureel 
maken van taken die nu tijdelijk gefinancierd zijn. Dit overzicht is in 
de rapportage ZBB opgenomen.  Op basis daarvan heeft ons college 
een keuze gemaakt in de heroverwegingen, het overzicht daarvan is 
hieronder opgenomen. 
 

 Onderwerp (x € 1.000) Heroverweging Met ingang 
van 

 Programma 2: 
Infrastructuur 

  

3.2.3 Onderhoudsniveau 
verlagen naar niveau 6 

1.750 2023 

 Financiering 4e trein 
Leeuwarden-Zwolle  

2.637 2025 

 Programma 3: 
Omgeving 

  

 Budgetinstellingen 300 2025 
 Programma 4: 

Economie 
  

3.4.1 Budget Agenda 
economie  

200 2023 

 Programma 5: Mienskip   
3.5.1 
en 
3.5.2 

Budgetten brede 
kunstinfrastructuur en 
Fries  

1.600 2025 

3.5.4 Subsidie Doarpswurk*  656 2026 
3.5.5 Fries sportgala & 

sportprijzen 
Grootschalige 
sportevenementen 

17 
 

116 

2023 
 

2023 

    
 Totalen 7.276  

* Dit budget wordt miv 2024 omgezet in een tijdelijk budget t/m 2025 voor 
het nieuw te vormen netwerk dat al in een vergevorderd stadium is.  
 
Korte toelichting per voorstel (voor een uitgebreidere toelichting wordt 
verwezen naar bijlage 1): 
 
Onderhoudsniveau verlagen naar 6:  
onderhoudsniveau 7 is een brede invulling van onze wettelijke taak. 
Het niveau kan naar 6 worden verlaagd zonder nadelige gevolgen 
voor veiligheid of extra kosten later 
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4e trein Leeuwarden-Zwolle:  
dit is een technische aanpassing. Vanwege de beschikbaarheid van 
structureel budget ten tijde van besluitvorming destijds wordt deze 
tijdelijke afspraak structureel gefinancierd. Voorstel is dit structurele 
budget na afloop van de afspraak te beëindigen 
 
Budgetinstellingen omgeving:  
de budgetinstellingen in programma omgeving voeren een mix van 
smalle en brede kerntaken uit. Analyse geeft aan dat een bezuiniging 
van € 300.000,- op deze instellingen haalbaar is. In overleg met de 
instellingen zal de exacte invulling bepaald worden 
 
Budget agenda economie:  
dit betreft het enige structurele budget van economie dat functioneert 
als aanjaagbudget. Door het wisselende karakter van de uitgaven 
kan dit hier tijdelijke uitgaven betaald worden. Inkrimping hiervan met 
€ 200.000,- is mogelijk 
 
Budget brede kunstinfrastructuur en Fries:  
de budgetten voor kunstinfrastructuur in brede zin (het gelijknamige 
budget maar ook het budget voor musea) en de budgetten voor Fries 
financieren op dit moment zowel de instellingen die als smalle 
kerntaak kunnen worden betiteld als instellingen die onder een brede 
opvatting van kerntaken vallen. Daarnaast is ook binnen de 
gefinancierde instellingen zelf vaak sprake van een mix van smalle 
en brede kerntaken. Vanwege de onderlinge verwevenheid tussen de 
instellingen op deze terreinen (er wordt regelmatig samengewerkt) 
willen we de heroverweringen op deze terreinen in samenhang 
bezien. De complexiteit van dit beeld betekent dat we de komende 
maanden op instellingsniveau zullen nagaan waar op brede 
kerntaken structureel heroverwogen kan worden. Vanzelfsprekend 
zullen we daarbij de instellingen consulteren. Een eerste globale 
analyse geeft aan dat een heroverweging van ruim € 1,6 mln. op het 
totaal mogelijk moet zijn. 
 
Subsidie Doarpswurk:  
leefbaarheid vormt geen provinciale kerntaak. Daarnaast wordt al 
enige tijd toegewerkt naar een situatie waarin de taken van 
Doarpswurk opgaan in een netwerk voor ondersteuning van 
mienskipsinitiatieven. Dat netwerk zal nog enige jaren tijdelijk 
ondersteund worden. 
 
Fries sportgala en sportprijzen:  
dit budget geeft invulling aan een zeer brede opvatting van 
kerntaken. Daarnaast wordt het sportgala al niet meer georganiseerd 
wegens gebrekkige interesse 
 
Grootschalige sportevenementen:  
dit budget geeft eveneens opvatting aan een brede opvatting van 
kerntaken. Voor de vitaliteit van het Friese (amateur) sportleven 
worden de andere budgetten, als bijvoorbeeld de ondersteuning van 
Sport Fryslân of het Centrum voor Topsportonderwijs, essentiëler 
geacht. Daarnaast is de heroverweging op dit budget relatief snel te 
realiseren, omdat er geen concrete instellingen door geraakt worden. 
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Met bovenstaande heroverwegingsvoorstellen komen we uit op € 5 
mln. structureel begrotingssaldo in 2031 conform de uitgangspunten 
financieel kader. 
 
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.  
 
 
2. Strategische personeelsplanning (SPP) 
SPP is voor de organisatie een mooi en belangrijk proces, want het 
voorziet in een aanpak om de juiste mensen, op het juiste moment op 
de juiste plaats te krijgen. Het is echter ook complex. De organisatie 
heeft namelijk te maken met een dalende provinciale begroting en 
een afgenomen ‘vaste bezetting’. De context van het werk verandert 
sterk en er worden andere en nieuwe vaardigheden gevraagd van 
provinciale medewerkers. Het is daarnaast belangrijk dat de provincie 
een werkgever is die inspireert en bij een steeds krapper wordende 
arbeidsmarkt ook aantrekkelijk blijft als werkgever.  
Vanaf 2018 wordt in de organisatie structureel invulling gegeven aan 
SPP, gekoppeld aan de omvang en de ontwikkelingen in het 
provinciale takenpakket. Met de afronding van grote infra-projecten is 
daar vaste capaciteit afgebouwd, hetzelfde geldt voor economie. Er 
zijn ook weer provinciale taken bijgekomen, zoals bij natuur, stikstof 
en op het gebied van informatie(veiligheid). Over het geheel is er in 
de organisatie geïnvesteerd in het management en medewerkers. 
Bijvoorbeeld in de rolafbakening, passend bij een opgavengestuurde 
organisatie, de opleiding van opgavenmanagers/project-programma 
managers in het werken in complexe samenwerkingsrelaties, er zijn 
opleidingen gestart gericht op het schrijven van kwalitatieve stukken 
en politieke sensitiviteit etc. 
Voor het maken van een verdiepingsslag heeft de organisatie het 
bureau SeederdeBoer opdracht geven de notitie SPP uit 2020 te 
actualiseren. Het rapport van SeederdeBoer is als bijlage bijgevoegd 
en hieronder staan de belangrijkste conclusies en de voorstellen hoe 
deze te verwerken in de paragraaf bedrijfsvoering in de provinciale 
begroting. 
 
Conclusies en voorstellen 
 
SeederDeBoer heeft geconcludeerd dat de organisatie al veel heeft 
gedaan op gebied van SPP, waarbij een breder gemeenschappelijk 
beeld en duidelijke regievoering het proces verder zal verbeteren. 
Logischerwijs is inbedding in de jaarlijkse P&C cyclus wenselijk. 
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Opsplitsing naar bestuurlijke ambities, bestaand beleid en wettelijke 
taken vergroot het inzicht en concreetheid van dit instrument. Dit 
vergt andere kwaliteiten van medewerkers. 
Van belang is dat het opgaven gestuurd werken en -structurering 
blijvend in ontwikkeling zijn, om aan te kunnen blijven sluiten bij snel 
veranderende en onzekere context. Hierbij is ook benoemd dat de 
buitenwereld behoefte heeft aan een meer autonome en 
professionele houding en inzet vanuit de organisatie. 
Een aanbeveling is een visie te ontwikkelen op leren & ontwikkelen 
en een lerende organisatiecultuur, passend bij de actuele 
veranderingen. Hierbij hoort ook de aandacht voor de 
doorontwikkeling van de moderne overheidsgedachte. Dit is van 
belang om te komen tot de bewegingsruimte en de open cultuur die 
nodig is in de samenwerking zowel binnen de organisatie als tussen 
de organisatie en de politiek en de organisatie en (partijen in de) 
mienskip, met blijvende aandacht voor het rechtmatig handelen van 
de overheid. De organisatie heeft ruimte nodig om zich te 
ontwikkelen en zo te organiseren dat het werk efficiënt, effectief en in 
constructieve samenwerking uitgevoerd kan worden. Leiderschap, 
sturing, onderlinge openheid en omgaan met feedback zijn essentieel 
voor een cultuur waar samenwerking, professionele autonomie en 
ontwikkeling van belang zijn.  
Ten aanzien van de ingediende motie van de PvdA over de inzet van 
‘vast’ personeel’ geeft SeederDeBoer het advies om meer vast 
personeel aan te stellen op het vlak van bestuurlijke ambities, 
bestaand beleid en de wettelijke taken, passend binnen de kaders 
van het capaciteitsbudget. Het kan hierbij gaan om wettelijke- en 
kerntaken.  
In het SPP zal de focus moeten komen op het ontwikkelen van 
medewerkers, maar ook op het afscheid durven nemen van mensen 
die daar niet meer in passen. SeederdeBoer adviseert na een tijdelijk 
dienstverband van 2 jaar, een medewerker een vaste aanstelling te 
geven. 
 
Waar geven we ons geld aan uit in vergelijking met andere 
provincies? 
Uit de benchmark van Cebeon blijkt dat Fryslân in 2020 relatief veel 
middelen en personeel inzet op de programma’s Mienskip, Economie 
en Infrastructuur. Op het programma Omgeving zet Fryslân in 2020 
juist relatief weinig middelen en personeel in, met name op het 
onderdeel natuurontwikkeling.  
Binnen het programma Economie heeft de provincie geen wettelijke 
taken en binnen Mienskip in beperkte mate. Binnen het programma 
Infrastructuur worden voornamelijk wettelijke taken uitgevoerd. Bij 
Omgeving is het beeld gemengd. 
 
Wat zou onze ‘basiscapaciteit’ moeten zijn? 
Het herverdelingsmodel van het provinciefonds gaat uit van een norm 
voor provinciale uitgaven per inwoner voor ‘een sobere en 
doelmatige uitvoering van het provinciale takenpakket’, opgebouwd 
uit de uitkering uit het provinciefonds en een normbedrag uit 
motorrijtuigenbelasting. Die norm is voor Fryslân € 405 euro per 
inwoner. Binnen dit bedrag is € 90 euro bestemd voor 
personeel/apparaatskosten. Fryslân gaf in de praktijk per inwoner € 
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495 euro uit aan provinciale taken, waarvan € 113 euro voor 
personeel/apparaatskosten.  
De hogere Friese uitgaven zijn mogelijk door extra inkomsten uit de 
motorrijtuigenbelasting boven de norm waarmee in het 
provinciefonds rekening wordt gehouden, bijdragen van ‘derden’ voor 
de uitvoering van werkzaamheden (onder andere specifieke 
uitkeringen – SPUK’s – van het Rijk) en onttrekkingen aan reserves. 
Als we uitgaan van de bovengenoemde normen uit het 
provinciefonds voor het bepalen van onze ‘basiscapaciteit’ (de 
capaciteit die nodig is om zowel onze wettelijke taken als echte 
kerntaken ‘sober en doelmatig’ uit te voeren) komt een bedrag van € 
90 euro voor personeel/apparaatskosten neer op een totaal van € 
58,5 mln. Daaruit zouden zowel onze vaste personeelslasten als 
inhuur als de daarbij behorende apparaatskosten gedekt moeten 
worden. 
In de provinciale begroting (paragraaf bedrijfsvoering) maken we 
onderscheid tussen een structureel basisdeel, een tijdelijk deel (voor 
bijvoorbeeld de uitvoering van ambities uit het bestuursakkoord) en 
een projectdeel (inzet op provinciale kleine infra projecten en 
projecten met daarin bijdragen voor personeel van ‘derden’). Dit 
betekent dat een deel van wat nu in de provinciale begroting is 
opgenomen als tijdelijk deel van het capaciteitsbudget, onderdeel zou 
moeten zijn van het basisdeel. Daarnaast zou een deel van de 
projectcapaciteit meegeteld moeten worden als zijnde 
basiscapaciteit. 
Binnen de basiscapaciteit geven zowel de bevindingen van Cebeon 
als die uit ZBB aanleiding die capaciteit te verschuiven tussen 
beleidsvelden. De organisatie zal met name doorgaan met het 
krimpen op de onderdelen communicatie, infra, economie en 
mienskip; conform afgelopen jaren.  
Cebeon constateert dat Fryslân een werkwijze hanteert waarbij de 
bijdragen van derden voor de grote infraprojecten een substantiële 
bijdrage leveren aan de middelen voor de bedrijfsvoering. 
Schommelingen bij dergelijke projecten hebben daarmee meteen 
effect op deze middelen en dat is, vanuit de behoefte aan 
duidelijkheid en sturing, niet wenselijk. Met het vastzetten van een 
basiscapaciteit kan deze ongewenste situatie ook worden beëindigd.   
Hierdoor ontstaat ook de gewenste situatie dat het niet meer nodig is 
dat bijdragen van derden voor de grote infraprojecten nodig zijn voor 
het financieren van de basiscapaciteit. Dit jaar zullen wij u een 
voorstel voorleggen om deze werkwijze uit te faseren. 
Naast de basistaken en de bijbehorende capaciteit, bepalen 
Provinciale en Gedeputeerde Staten welke extra taken de organisatie 
moet uitvoeren, inclusief de bijbehorende capaciteit. Het is daarbij de 
verantwoordelijkheid van de organisatie om te zorgen dat ze 
wendbaar is en blijft, middels een goede SPP. 
Afgelopen vier jaar is de organisatie binnen het vaste kader van het 
capaciteitsbudget gebleven, behalve op het gebied van de 
tariefstijgingen van het afgelopen jaar en waarschijnlijk ook dit jaar. 
Als dit vaste kader wordt gebracht naar de hiervoor genoemde 
basiscapaciteit, kan de organisatie haar basiscapaciteit vormgeven 
(met vaste en flexibele formatie/inhuur) en kunnen de 
arbeidsmarktontwikkelingen ook worden opgevangen. 
Op basis van het nieuwe bestuursakkoord in 2023 en de mogelijke 
nieuwe taken die daarin worden opgenomen, vindt een nieuwe 
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analyse plaats ten behoeve van het capaciteitsbudget (vast en 
flexibel) voor de komende periode en jaarlijks actualiseert de 
organisatie dit beeld in de paragraaf bedrijfsvoering.  
Uiteraard vraagt bovenstaande ook afbouw van het takenpakket 
alvorens de dienst haar fte kan terugbrengen binnen dit 
doorgerekende kader. Opdrachten vanuit Gedeputeerde Staten en 
Provinciale Staten zijn leidend en hebben vooralsnog gemaakt dat 
het kader zoals nu opgenomen in de begroting krap was en de 
werkdruk hoog ervaren is.  
 
Kwalitatief 
Er loopt een management development traject waarin volop aandacht 
besteed wordt aan thema’s als vertrouwen, nieuwe manieren van 
werken, communicatie het inzetten van mensen in hun kracht, het 
voeren van gesprekken met medewerkers, etc. Ook staat centraal 
dat de manager binnen de provincie een voorbeeldrol vervullen voor 
hun medewerkers. Het begint met ‘persoonlijk leiderschap’.  
Voor verschillende onderwerpen wordt specifiek voor 
leidinggevenden scholing georganiseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om SPP, HR- beleid (gesprekstechnieken en het maken van 
verbinding) financiën en financiering in netwerken, netwerk-
governance (model Nederlandse School voor Openbaar Bestuur), 
ICT innovatie in de lijn en dienstverlening met en aan partners.  
De organisatie gaat in 2022 aan de slag met feedback in de diverse 
team- overleggen en management teams (MT’s). MT’s en teams 
krijgen begeleiding in hoe ze de onderlinge communicatie kunnen 
verbeteren.  
Binnen teams en afdelingen zal specifiek aandacht worden besteed 
aan het behouden en ontwikkelen van kennis met behulp van (in- en 
externe) coaches. Dit gaat om inhoudelijke vakkennis, maar ook over 
kennis op het gebied van netwerkgericht en integraal werken.  
Het is geen keuze meer om wel- of niet in netwerken actief te zijn.  
Dit is een voorwaarde om de realisatie van opgaven mogelijk te 
maken. Daarbinnen is integraal denken en werken belangrijk. 
Wellicht hebben we als provincie een sectorale taak, een integrale 
benadering is nodig om alles een plek te geven.  
We zien hier al hele mooie voorbeelden van binnen de organisatie, 
maar er zijn ook nog stappen in te zetten. Voorbeelden zijn het 
Veenweide programma, de Hege Warren, Natuer mei de Mienskip en 
Holwerd aan Zee. Hier wordt een nieuw element zichtbaar, namelijk 
dat het binnen de ontwikkeling van de organisatie steeds belangrijker 
wordt in te kunnen spelen op externe initiatieven. Steeds vaker wordt 
de provincie onderdeel van een initiatief nádat dit initiatief extern is 
opgestart. De provincie is lang niet altijd meer ‘in de lead’. En dat is 
ook hoe het in de huidige samenleving werkt: starten met initiatieven 
van buiten naar binnen en leren hoe de ambtelijke organisatie hier 
vlot een natuurlijke plek aan kan geven, met een helder 
aanspreekpunt voor onze samenwerkingspartners. 
Door verschillende cursussen, trainingen, workshops, bijeenkomsten 
te organiseren zet de organisatie stappen om de cultuur aan te laten 
sluiten op de veranderende rol van de overheid, naar een rol van 
ambtenaren om meerwaarde te kunnen blijven bieden binnen het 
hele eco-systeem waar we onderdeel van zijn.  
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De organisatie geeft met SPP verder invulling aan de kwantitatieve 
en de kwalitatieve uitdaging om de juiste mensen, op het juiste 
moment op de juiste plaats te krijgen. 
Een en ander zal zijn beslag krijgen in de paragraaf bedrijfsvoering in 
de provinciale begroting, waarin bovenstaande elementen worden 
verwerkt zodanig dat Provinciale Staten ze bij de begroting kunnen 
behandelen en vaststellen. De volgende stap is bij het volgende 
bestuursakkoord het meerjarig capaciteitsbudget (zoals daar in deze 
bestuursperiode ook mee is gewerkt) te laten aansluiten op het basis- 
en tijdelijke deel van het provinciale takenpakket, conform de 
uitkomsten van zero based budgetting (ZBB) en de mogelijke nieuwe 
of heroverweging van bestaande taken in het bestuursakkoord. 
Daarnaast zal de organisatie het uitvoeringsplan bij het 
organisatieplan uit 2018 actualiseren met de input van de 
kwantitatieve en kwalitatieve SPP. 

 
 
Ljouwert, 
Deputearre Steaten fan Fryslân, 
 
 
 

drs. A.A.M. Brok, foarsitter 

 
 

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

Underwerp : Provinciale taken, keuzes en consequenties; Zero 
Based Budgetting en Strategisch Personeelsplan 
(01978405) 

 

Provinsjale Steaten fan Fryslân 

 

Nei it lêzen fan it útstel fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan 17 mei 2022, nr. …, 
oangeande provinciale taken, keuzes en consequenties 

Mei it each op 

Oerwagende dat : - In het bestuursakkoord ‘Lok op ien’ is opgenomen 
dat we tweejaarlijks ‘in de spiegel’ willen kijken 
naar de provinciale uitgaven op basis van Zero 
Based Budgetting. 

- Bij de behandeling van de begroting 2022 en de 2e 
berap 2021 in november 2021 is aan uw Staten de 
toezegging gedaan is te komen met een 
geactualiseerde notitie Strategische 
personeelsplanning. 

 

Beslute : 1. In te stemmen met de voorgestelde structurele 
heroverwegingsvoorstellen. 

2. Kennis te nemen van de geactualiseerde notitie 
SPP 2022-2024 en in te stemmen met de vertaling 
daarvan naar de paragraaf bedrijfsvoering in de 
begroting. 

3. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen 
4. Opdracht te geven bij nieuwe beleidsvoorstellen 

aan te geven wat de status daarvan is in de voor 
ZBB gehanteerde vierdeling 
 

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

 
 
 
 
A.G. Rosier, griffier 

 




