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: Tussenbalans van het coalitieakkoord

Geachte Statenleden,
Op 14 december heeft u naar aanleiding van onze brief (kenmerk 01370169) besloten om
nadrukkelijker betrokken te worden bij de totstandkoming van de kadernota 2018. In deze
brief informeren we u daarom graag over de vervolgprocedure en bieden wij u de tussenba
lans van het coalitieakkoord aan.
Tussenbalans
Bijgaand treft u de tussenbalans van het coalitieakkoord aan. In de tussenbalans geven we
per ambitie uit het coalitieakkoord weer hoe het ons vergaan is met het behalen van de re
sultaten die we wilden behalen. Dit wijkt af van de bestuursrapportages waar we alleen rap
porteren op afwijkingen op de begroting. Deze tussenbalans is voor u en het college bedoeld
om te kijken waar we nu staan, waar we accenten willen verleggen en waar we extra energie
in willen steken. Bij de kadernota 2018 zal een aantal documenten aan u worden gepresen
teerd: de voorstellen voor de kadernota, de financiële afwegingen en ook deze tussenbalans.
Mochten er voor mei nieuwe cijfers worden gepubliceerd, dan zal de tussenbalans op die
punten geactualiseerd worden.
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Vanzelfsprekend zijn de meeste resultaten nog niet geheel behaald, omdat ze geformuleerd
zijn voor 2019. Toch is al een behoorlijk aantal resultaten afgerond. Veel andere resultaten
Hggen goed op koers. Bij een derde groep komt het vermoedelijk niet ‘vanzelf goed’.
Per ambitie geven we eerst een kort tabeloverzicht van hoe de resultaten die we op dat the
ma geformuleerd hebben ervoor staan. We schetsen bij elke ambitie de ontwikkeling in de
Friese mienskip. Vervolgens vertellen we op hoofdlijnen wat we de afgelopen jaren hebben
gedaan om de resultaten uit het coalitieakkoord te behalen. Tenslotte trekken we conclusies
over hoe de Fryske mienskip zich de afgelopen jaren op dat thema ontwikkeld heeft, en hoe
wij het gedaan hebben.
We sluiten af met een overkoepelend hoofdstuk met conclusies, waarin we terugblikken op
de afgelopen twee jaar, en in algemene zin de richtingen schetsen die we op basis van die
terugblik willen inslaan.
Stand van de VAR
Bij de Begroting 2017 constateerde u al dat er financiële uitdagingen op ons als provincie
afkomen. Hierin dienen keuzes gemaakt te worden. In het proces van de totstandkoming van
de kadernota 2018 zullen wij de uitdagingen in beeld brengen. Daarbij zal ook het inzicht
gegeven worden in de tijdelijke budgetten die eigenlijk een structureel karakter kennen. Maar
bijvoorbeeld ook dat bij de aangegeven structurele ruimte in de begroting is uitgegaan van
het verhogen van de opcenten in 2020 tot het hoge niveau van voor 2016.
In aansluiting hierop delen wij u mee dat de actuele omvang van het Vrij besteedbaar deel
van de VAR eind 2019 € 77,3 miljoen bedraagt, waarbij uitgegaan wordt van het structurele
begrotingssaldo zoals opgenomen in de begroting 2017 (€ 10,1 miljoen). In de stand van de
VAR zijn de consequenties van de decembercirculaire 2016 verwerkt. Uw Staten zijn in een
afzonderlijke brief (ons kenmerk 01379652) inhoudelijk over de gevolgen van de december
circulaire 2016 geïnformeerd.
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Planning
Deze tussenbalans geeft u een goed beeld van waar de provincie Fryslân op dit moment
staat wat betreft de resultaten in het coalitieakkoord. U kunt deze tussenbalans meenemen
bij het komen tot nieuwe voorstellen voor de kadernota 2018. Bij voorstellen kunt u denken
aan nieuwe initiatieven of het bijstellen of beëindigen van bestaand beleid. Op 8 februari
2017 zult u in een commissievergadering met elkaar in debat gaan over de voorstellen die u
heeft voor de kadernota. Voorafgaand daaraan zal in januari 2017 desgewenst een afvaardi
ging van het college de dialoog aangaan met de fracties om de voorstellen die u heeft te
bespreken. De gespreksverslagen zullen beschikbaar worden gesteld voor de commissievergadering op 8 februari.
Gedeputeerde Staten van Fryslân,
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Tussenbalans
Van het coalitieakkoord 2015 – 2019, Mei elkenien foar elkenien
20 december 2016
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1) INLEIDING
Op 20 mei 2015 stelden uw Staten het coalitieakkoord “Mei elkenien foar elkenien” vast. In
dat coalitieakkoord gaven we aan Fryslân op zes terreinen (krachtige gemeenschappen, een
toekomstbestendige economie, vanzelfsprekende duurzaamheid, een vitaal Frysk eigene,
een dynamische omgeving in de mooiste provincie en een modern provinciaal bestuur)
vooruit te willen helpen. Daarvoor formuleerden we 40 resultaten, onze beloften aan de
kiezers en uw Staten. Die werkten we concreter uit in ons uitvoeringsprogramma. Daarin
gaven we ook aan dat we bereid zijn onze doelen, ambities of aanpak bij te stellen als de
samenleving daarom vraagt, als een aanpak niet werkt of als we onze doelen op een andere
manier sneller, beter of goedkoper kunnen bereiken. We wilden de kadernota aangrijpen om
breder en opener dan voorheen te debatteren over de noodzaak tot aanpassingen.
De kadernota waar deze tussenbalans bij gevoegd zal worden, is de eerste waarin
we die brede discussie met u aan willen gaan. Dat doen we mede aan de hand van deze
tussenbalans, waarin we de balans opmaken van de uitvoering van ons coalitieakkoord,
halverwege onze periode.
In deze tussenbalans geven we per ambitie uit het coalitieakkoord weer hoe het ons vergaan
is met het behalen van de resultaten die we wilden behalen. Vanzelfsprekend zijn de meeste
resultaten nog niet geheel behaald, want ze waren geformuleerd voor 2019. Toch zijn al wel
een behoorlijk aantal resultaten afgerond. Veel andere resultaten liggen goed op koers. Bij
een derde groep komt het vermoedelijk niet ‘vanzelf goed’. Daar zullen we meer of andere
dingen moeten doen. Tenslotte is er een kleine categorie resultaten waarvan we helaas
moeten concluderen dat het behalen ervan mislukt is, of lijkt te mislukken.
Per ambitie geven we eerst een kort tabeloverzicht van hoe naar onze inschatting de
resultaten die we op dat thema geformuleerd hebben ervoor staan. Alle resultaten hebben
we voorzien van een kleurcode. Die is eenvoudiger dan die in de Beraps. Het gaat slechts
om totaal drie kleuren, die het volgende betekenen:
= goed
= matig
= onvoldoende

Het gaat goed en verwacht wordt dat het resultaat bereikt
wordt. Of beter nog: het resultaat is al bereikt
De progressie valt tot nu toe wat tegen/ het halen van het
resultaat is onzeker
Dit resultaat wordt (naar verwachting) niet gehaald

Die resultaten hebben we op twee niveaus geformuleerd. Sommige hebben betrekking op de
ontwikkeling van de Friese maatschappij of een groep daarin (bijvoorbeeld Fryslân hoort bij
de top 3 fiets- en wandelprovincies van Nederland, of Er vindt geen opslag van vreemde
stoffen in Friese bodem plaats). Anderen ‘liggen dichter bij onszelf’, als bijvoorbeeld Bij al
ons beleid houden we rekening met sociale aspecten en we geven speciaal aandacht aan
ouderen of De inhuur is minimaal met de helft verminderd).
We beginnen de weerslag van elke thema met het schetsen van de ontwikkeling in de
Friese mienskip op dat thema in de afgelopen jaren, wat dus ook meteen iets zegt over een
deel van de door ons geformuleerde resultaten.
Vervolgens vertellen we kort in hoofdlijnen wat we de afgelopen jaren hebben gedaan
om de resultaten uit het coalitieakkoord te behalen en wat we de komende jaren nog van
plan zijn. Tenslotte trekken we conclusies over hoe de Fryske mienskip zich de afgelopen
jaren op dat thema ontwikkeld heeft en hoe wij het gedaan hebben.
We sluiten af met een overkoepelend hoofdstuk met conclusies, waarin we terugblikken op
de afgelopen twee jaar, en in algemene zin de richtingen schetsen die we op basis van die
terugblik willen inslaan. Waar willen we meer doen, wat gaan we anders doen? Waar zijn we
klaar? Dit vormt de grondverf voor een belangrijk deel van onze voorstellen in de kadernota.
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2) VOOR KRACHTIGE GEMEENSCHAPPEN
Onze beloftes voor 2019 en de tussenstand in een oogopslag
Resultaten
Bij al ons beleid houden we rekening met sociale aspecten en we geven
speciaal aandacht aan ouderen
Via een kansenfonds komen tientallen projecten tot stand die Friezen
nieuwe kansen geven op deelname en we ondersteunen de
Vrijwilligersacademie
De lasten voor Friezen gaan omlaag met 20 miljoen per jaar

Voortgang

Hoe heeft Fryslân zich ontwikkeld?
De kracht van een gemeenschap is aan verschillende zaken af te meten. De mate waarin die
gemeenschap zich daadwerkelijk een gemeenschap voelt en dat uitdrukt door samen te
werken, bijvoorbeeld in gezamenlijke initiatieven of coöperaties. De mate waarin de leden
ervan naar elkaar omkijken, bijvoorbeeld als vrijwilliger. De mate waarin de leden ervan
(financieel kunnen) meedraaien in grotere gemeenschappen, via bijvoorbeeld werk of sport
Niet over alle aspecten van de kracht van een gemeenschap hebben we informatie, maar we
presenteren hier in ieder geval de informatie die we hebben over de mate waarin Friezen
tevreden zijn over de gemeenschap waarin ze leven, de leeftijdssamenstelling van de
bevolking, deelname aan vrijwilligerswerk, de mate waarin Friezen zich verenigen in
coöperaties, de deelname van Friezen aan het arbeidsproces en hun
koopkrachtontwikkeling.
Tevredenheid met eigen gemeenschap
In de Mienskipsmonitor (december 2016) van het Fries sociaal planbureau wordt
weergegeven hoe open de Friezen hun mienskip vinden. Een iepen mienskip wordt
omschreven als een met onderlinge verbondenheid maar ook een blik naar buiten. Van de
panelleden van het Fries Burgerpanel vindt 41% dat er sprake is van een iepen mienskip,
15% vindt van niet en de overige respondenten weten het niet. 89% heeft vertrouwen in de
mensen in de eigen buurt.
Aantal ouderen
Het aantal ouderen neemt ook in Fryslân toe. Op 1 januari 2016 was 19,9% van de Friese
bevolking ouder dan 65 jaar, tegen 18% in Nederland als geheel. De verwachting is dat het
aantal 65-plussers in Fryslân, in het bijzonder de groep 75-plussers, ten opzichte van de
andere leeftijdsgroepen de komende jaren fors zal toenemen. Rond 2040 zal zo’n 30% van
de bevolking tot de 65+-ers behoren.
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Vrijwilligerswerk
Een van de kenmerken van een krachtige gemeenschap is de deelname aan
vrijwilligerswerk. Het aandeel vrijwilligers verschilt aanzienlijk tussen de provincies. In
Fryslân is dit aandeel met ruim 57% landelijk gezien het hoogst.
Uit recente gegevens (november 2016) van het Friese burgerpanel blijkt dat van de 18 t/m
64 jarigen 58% vrijwilligerswerk verricht. Senioren tussen de 65 en 75 jaar verrichten vaker
(71%) en meer uren vrijwilligerswerk dan de jongere generaties. Daarnaast participeren
Friese senioren in andere sectoren dan de jongere generaties en is er vaker voorkeur voor
regelmaat in het vrijwilligerswerk. Onder 75 plussers neemt het vrijwilligerswerk weer af.
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Coöperaties
Het aantal coöperaties in Nederland groeit snel, tot meer dan 2500 in 2016. 112 daarvan
bevinden zich in Fryslân. Een flink deel daarvan bevindt zich in de zorg. Op het gebied van
plattelandsontwikkeling startten eind 2015 het Fryske Gea en Landschapsbeheer Fryslân
een coöperatie. In 2016 ging daarnaast ook de eerste voedselcoöperatie in Fryslân, Ús Iten,
van start. En eveneens dit jaar droeg woningcorporatie Elkien 25 woningen over aan de
Doarpskorporaasje Jirnsum, waarmee landelijk de eerste wooncorporatie sinds de nieuwe
Woningwet een feit werd.
Het type coöperatie waarmee Fryslân het meest eruit springt is de energiecoöperatie.
In Fryslân bevinden zich maar liefst bijna 50 van de in totaal 313 Nederlandse
energiecoöperaties. Daarnaast is zowel landelijk (toename afgelopen jaar met 51) als in
Fryslân (toename met 6) ook nog steeds sprake van een snelle groei. In iedere Friese
gemeente is inmiddels dan ook minstens één energiecoöperatie actief.

Arbeidsparticipatie
In 2015 lag het aandeel personen in de bevolking met betaald werk, de nettoarbeidsparticipatie, in Fryslân op 64,4%. Dit is iets onder het Nederlandse percentage van
65,4%. Zowel landelijk als in Fryslân heeft de crisis ook in dit opzicht zijn sporen, in de vorm
van een daling van de arbeidsparticipatie, nagelaten. Wel is het afgelopen jaar de participatie
weer opgelopen.
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Besteedbaar inkomen
In 2016 lag het besteedbaar inkomen van de gemiddelde Fries op €16.219, ruim 9% onder
het landelijk gemiddelde. Dit verschil is al jaren vrij stabiel.
Wat hebben wij gedaan?
We gaven in ons coalitieakkoord aan op drie manieren de kracht van de Friese
gemeenschappen te willen bevorderen.
De eerste manier was via ons beleid. Binnen vrijwel alle beleidsbrieven die in deze
coalitieperiode zijn verschenen is nadrukkelijk rekening gehouden met sociale aspecten en
is speciale aandacht gegeven aan ouderen. Zo benadrukken we bijvoorbeeld in de
beleidsbrief ‘Mei Hert, holle en hannen’ (september 2016) dat er bij het provinciale cultuur en
sportbeleid speciale aandacht zal zijn voor ouderen. In de beleidsbrief ‘Krimp en
leefbaarheid’(maart 2016) is de in ons coalitieakkoord geformuleerde ambitie rondom
sociale aspecten en ouderen expliciet opgenomen. Op de kansen die er rondom ‘gezond
ouder worden’ voor het MKB zijn, wordt in de beleidsbrief ‘Gastvrijheidseconomie’ (juni 2016)
ingegaan. Deze kansen voor het MKB om te kunnen excelleren rondom ‘gezond ouder
worden’ worden ook benoemd in de economische beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’(februari
2016). Een aspect hiervan is Zorgeconomie, waarbij innovatie in het MKB in de zorgsector
wordt gestimuleerd. In de uitvoering houden we onder andere rekening met social return in
ons inkoopbeleid en zijn we sinds 4 oktober 2016 een Fair Trade provincie.
De tweede manier was via het stimuleren van initiatieven die zowel een beroep doen op de
kracht van gemeenschappen als die kracht (verder) bevorderen. We hebben daartoe een
Kansenfonds ingesteld. De regeling daarvoor is gemaakt in samenwerking met een Adviesen Begeleidingscommissie Kansenfonds. Die bestaat uit deskundigen en wethouders voor
de juiste afstemming met gemeenten. De eerste tender is in de zomer van 2016
opengesteld. Op de beschikbare € 750.000 kwamen 25 aanvragen binnen voor ongeveer 3
miljoen. De Advies- en Begeleidingscommissie adviseert ons college over deze aanvragen.
Er is een gedeelte(1,4 mln) van het Kansenfonds onder de noemer “Kansen voor
burgers’ onder het Iepen Mienskipsfûns (IMF) ondergebracht om initiatieven van onderop te
kunnen honoreren. De projectbureaus van Streekwurk faciliteren de initiatiefnemers. In de 1e
en 2e tender van het IMF zijn 19 projecten voor “kansen voor burgers’ gehonoreerd.
De Vrijwilligersacademie is in 2016 van start gegaan. We hebben voor de pilotperiode
(2016-2017) € 50.000 subsidie toegekend aan Partoer. In november 2016 werden via die
Academie 78 trainingen, workshops en opleidingen aangeboden. Tot november hadden 175
vrijwilligers en mantelzorgers daarvan gebruik gemaakt.
En tenslotte hebben we, binnen de bescheiden mogelijkheden die we daartoe hebben,
geprobeerd Friese burgers iets meer mogelijkheden op deelname te bieden door hun lasten
te verlagen. We hebben de opcenten motorrijtuigenbelasting voor de jaren 2016-2019
verlaagd met 20 miljoen per jaar, in totaal € 80 miljoen. In de jaren 2017 t/m 2019 zullen ze
alleen nog verhoogd worden om de jaarlijkse inflatie bij te houden.
Wat gaan we nog doen?
We blijven in ons beleid rekening houden met sociale aspecten en ouderen.
In ieder geval t/m 2019 zullen tenders voor het Kansenfonds worden opengesteld. In 2017
zal er vanuit het IMF çampagne gevoerd worden om ook de komende jaren voldoende
aanvragen binnen te krijgen voor het in het IMF ondergebrachte deel van het Kansenfonds.
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We blijven de Vrijwilligersacademie volgen in haar ontwikkeling. De Vrijwilligersacademie
zelf is begonnen met het opleiden van 1000 vrijwilligers met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt, om ze een rol te laten spelen als Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van
Europa is. Het streven is dat de vrijwilligers na 2018 doorstromen naar de arbeidsmarkt,
opleidingen, werkstages of regulier vrijwilligerswerk
We hebben als college de opcenten verlaagd voor deze collegeperiode. Bij de kadernota
waar deze tussenbalans onderdeel van uitmaakt vragen we uw Staten naar richtinggevende
uitspraken over de omgang met de opcenten vanaf 2020, aangezien die keuze van grote
invloed is op het financieel kader.
Conclusies
De Friese gemeenschappen lijken vooralsnog onverminderd krachtig. De Friezen zelf zijn
tevreden over de openheid van die gemeenschappen en hun buren, verrichten het meeste
vrijwilligerswerk van alle Nederlanders en verenigen zich in grote mate in coöperaties om
gezamenlijk energie op te wekken, zorg te verlenen enzovoorts. Wel is de economische
onderbouwing van die kracht minder dan elders in Nederland: de arbeidsparticipatie en het
inkomen zijn lager.
De vergrijzing zet de komende jaren hard door. Dat zal consequenties hebben op alle
denkbare beleidsterreinen.
We hebben al onze voornemens op dit gebied uitgevoerd. De opcenten zijn verlaagd, er zijn
een kansenfonds en een vrijwilligersacademie. Omdat niet al ons beleid de afgelopen jaren
vernieuwd is kan in een deel van ons beleid de aandacht voor sociale aspecten en ouderen
nog sterker (vandaar de gele kleur). Waar we ons beleid wel hebben vernieuwd hebben we
hier in vrijwel alle gevallen aandacht aan besteed.
Vanwege de tijdelijkheid van onze verlaging van de opcenten willen we u bij de komende
kadernota een keuze voorstellen over de omgang met die opcenten na deze collegeperiode.
Die keuze zal ook mede het kader bepalen voor de andere keuzes die we willen en kunnen
maken.
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3) VOOR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE ECONOMIE
Onze beloftes voor 2019 en de tussenstand in een oogopslag
Resultaten
We nemen deel in het Innovatieplatform Fryslân
Minder regelingen en ondersteuning bij de regelingen die resteren
Er komt een Friese ontwikkelingsmaatschappij
We ontwikkelen samen met de Friese gemeenten economisch beleid
Bij een positieve onderzoeksuitkomst komt er een 11e faculteit
Er is een gratis OV dagkaart voor toeristen

Voortgang

Hoe heeft Fryslân zich ontwikkeld?
Er zijn een aantal algemeen aanvaarde maatstaven voor de toekomstbestendigheid en
vitaliteit van een economie. Economische groei vormt het economische kerncijfer, waar alle
andere cijfers naar toe leiden of vanaf hangen. Een van die cijfers die sterk samenhangen
met de groei is het werkgelegenheidscijfer, waar we sterk aan hechten, en het spiegelbeeld
daarvan, de werkloosheid. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is van groot
belang voor zowel innovatie, groei als werkgelegenheid. Een belangrijk gegeven is ook het
innovatievermogen. De export zegt iets over de mate waarin onze economie ook
internationaal concurrerend is (en hangt natuurlijk ook samen met innovatie). Het MKB vormt
in zeer sterke mate de ruggengraat van de Friese economie, vandaar dat we er hier
aandacht aan besteden.
Economische groei
De economische groei in Nederland in 2015 was 2%. In Fryslân betrof de groei 0,6%. Deze
bescheiden groei komt door de terugloop van de aardgaswinning. Zonder het gas zou in
Fryslân sprake zijn van 1,6% groei. In onderstaande figuur is de economische groei over de
afgelopen 10 jaar opgenomen.

De totale omvang van de Friese economie (Bruto Binnenlands Product) was in 2014
ongeveer 18,1 miljard euro. Dit is 2,7% van de nationale economie.
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Werkgelegenheid
Het aantal banen betrof op 1 april 2015 in Fryslân totaal 282.711. Dat betekent vergeleken
met het jaar ervoor nog slechts een zeer geringe daling, waarmee de vrijwel ononderbroken
daling van de werkgelegenheid sinds 2009 tot stilstand lijkt te zijn gekomen. Van die banen
zijn 221.500 banen van 15 uur of meer per week (grote banen) en 61.210 banen van minder
dan 15 uur per week (kleine banen). Het aantal grote banen is sinds 2008 gedaald, terwijl het
aantal kleine banen is gestegen.
De groei van werkgelegenheid in de jaren voor de crisis was relatief wat sterker in
Fryslân, waarna de krimp in Fryslân ook sterker was. In de periode 2006-2015 groeide de
Friese werkgelegenheid met 0,9%, tegenover een landelijke groei van 1,9%.

Werkloosheid
Het traditionele verschil in werkloosheid tussen Fryslân en Nederland was rond 2007 tot
vrijwel nul teruggelopen, maar is in de afgelopen economische crisisjaren weer iets
opgelopen. In Fryslân was in 2015 7,3% van de beroepsbevolking werkloos ten opzichte van
het Nederlandse gemiddelde van 6,9%.
Het aantal werkzoekenden is sinds begin dit jaar fors aan het afnemen. In augustus
2016 waren er bij het UWV ruim 37,5 duizend niet-werkende werkzoekenden (NWW)
geregistreerd, ruim 4300 minder dan in januari 2016. Deze daling wordt voor een deel
veroorzaakt door seizoensinvloeden. Bij jongeren tussen 15 en 25 is de werkloosheid met
13,3% bijna twee keer zo hoog als gemiddeld.
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Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt MBO
Op basis van wat ouder onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en
Arbeidsmarkt (2013) is de conclusie dat de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in
Fryslân voor het MBO niet optimaal is, en slechter dan in de meeste andere
arbeidsmarktregio’s in Nederland. Daarbij is gekeken naar zaken als de gerichtheid van de
opleiding op de eigen regio, de arbeidsdeelname van schoolverlaters, de onderwijskwaliteit
en de kwalitatieve match tussen opleiding en werk. Fryslân scoort bij veel aspecten in de
middenmoot, maar steekt met name ongunstig af als het gaat om de aansluiting van het
geleerde op school met de huidige functie en het bruto uurloon.
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Innovatie
De innovatieindex (oktober 2015) laat zien welke provincies goed in staat worden geacht om
te gaan met de technologische uitdagingen die op hen afkomen. De index wordt
samengesteld uit zaken als het opleidingsniveau van de beroepsbevolking, dynamiek van
het bedrijfsleven, patentaanvragen en aandeel zelfstandigen. Op die innovatieindex staat
Fryslân op nummer 8. Zwakke plekken van Fryslân zijn een lager opgeleide, oudere
beroepsbevolking en een minder dynamisch bedrijfsleven. Ook wat betreft patentaanvragen
scoort Fryslân ten opzichte van de overige provincies niet goed.
Daar staat tegenover dat Fryslân het hoogste percentage (61%) bedrijven kent dat zich bezig
houdt met innovatie.

Midden- en kleinbedrijven (MKB)
Het totaal aantal Friese MKB bedrijven is sinds 2006 gegroeid met ruim 10.000 vestigingen
naar 48.694 in 2016. Deze groei komt voor rekening van de forse toename van eenpitters,
terwijl het aantal MKB bedrijven met personeel juist is afgenomen. In 2015 telt Fryslân 16%
minder MKB bedrijven met personeel dan in 2006.
Tussen 2006 en 2015 is het aantal banen binnen het MKB met 2,5% afgenomen (het
aantal banen in grote bedrijven en in de publieke sector groeide daarentegen). Het Friese
MKB is echter nog steeds goed voor 61% van de werkgelegenheid.

11

Export
De totale export van Friese bedrijven bedroeg in 2015 ongeveer 4,8 miljard euro. De Friese
bijdrage aan de totale Nederlandse export komt daarmee op 1,6%. Ongeveer 8% van alle
Friese bedrijven voert handel met het buitenland. Omdat dit zowel import als export betreft
zal het aandeel exporterende bedrijven een stuk lager zijn, waarschijnlijk ongeveer de helft.
Vergeleken met Nederland is het aandeel Friese exporterende bedrijven een stuk lager.
De geëxporteerde goederen zijn vooral afkomstig uit de landbouw en de
voedingsmiddelenindustrie (45%). Ook de categorie machines en vervoermiddelen levert
met 29% een aanzienlijke bijdrage.

Wat hebben wij gedaan?
In ons coalitieakkoord gaven we aan dat voor ons een toekomstbestendige economie een
economie is die in harmonie is met natuur en omgeving. Daarom hebben we, naast de
resultaten die we expliciet in ons coalitieakkoord benoemden, in algemene zin sterk ingezet
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op de kansen die er voor ons liggen op het gebied van Circulaire Economie (en blijven
daar op inzetten).
Samen met werkgeversorganisaties, kennisinstellingen en ondernemers hebben we
innovatie en nieuw ondernemerschap gestimuleerd in het Innovatiepact Fryslân (IPF).
We hebben actie ondernomen om over de volle breedte onze regels te verminderen en
vereenvoudigen (zie daarvoor onder Modern bestuur, resultaat 34). Daarbij is ook gekeken
naar regelingen op het economische vlak.
We hebben inmiddels de eerste stappen gezet om het organiserend vermogen van
de Friese economie te versterken. Per 1 oktober 2016 is het Ondernemersloket (portaal) live,
waarbij een groeimodel wordt gehanteerd. Het portaal is zowel telefonisch, als digitaal via de
website als fysiek in de Kanselarij te benaderen. In samenwerking met het Innovatiepact
Fryslân worden ondernemers actief benaderd en in contact gebracht met partijen die hen
verder kunnen helpen bij het ontwikkelen van projecten, internationalisering en/of
deskundigheidsbevordering. Daarnaast zijn meerdere MKB-bijeenkomsten georganiseerd.
De Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) zien we als een ondersteuningsvoertuig voor
ontwikkeling in de Friese economie. Naast fondsen gaat het dan ook om kennis over
productontwikkeling en valorisatie. In eerste instantie hebben we hiertoe samen met
Groningen en Drenthe ons aandeel in de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)
vergroot. Dit hebben we gedaan door onze belangen vast te leggen in het meerjarenplan van
de NOM, door te werken aan aanpassingen in de aandeelhoudersinstructie en door een
Innovatie Fonds Noord-Nederland in te stellen dat meer gericht is op Fryslân. De
projectverwervingscapaciteit voor Europese projecten is vergroot.
Voor de vaarwegen naar Drachten en Heerenveen zijn kosten-batenanalyses
uitgevoerd en is vervolgonderzoek gedaan. De onderzoeken laten geen acute noodzaak zien
om te investeren in de aanleg van alternatieve tracés voor de vaarwegen.
We nemen deel aan de jaarlijkse activiteiten van de vier grootste gemeenten van Fryslân
(F4). De afgelopen twee jaar hebben we actief bijgedragen aan de ontwikkeling van een
gemeenschappelijk economisch beleid. We hebben het F4 overleg gefaciliteerd,
ondersteund en meegedacht. Ook hebben we, net als de gemeenten, €25.000 geïnvesteerd
in samenwerkingsprojecten als ProVaDa, innovatiespotter en de ontwikkeling van een Fries
havenbeleid. We werken ook met gemeenten buiten de F4 samen. We hebben een eerste
bijeenkomst georganiseerd voor alle bedrijvencontactfunctionarissen in de provincie. In het
kader van het Ondernemersportaal gaan we hier een netwerk van maken. Ook ondernemen
we actie met gemeenten op het gebied van detailhandel en het inzichtelijk maken van
koopstromen. Economische ambities uit de Streekagenda’s zoals de proeftuin Noord
Ooststellingwerf, het Innovatiehuis Lauwersdelta of het Innovatiehuis Drachten geven we
samen met gemeenten vorm.
Het onderzoek naar de mogelijkheden van een 11e faculteit in Fryslân is inmiddels
afgerond. De resultaten waren positief en daarom zijn we inmiddels in voorbereiding om
weer een universiteit te starten in Fryslân. De afgelopen periode is het Hoger Onderwijs
Akkoord getekend tussen de provincie, Leeuwarden en kennisinstellingen uit Fryslân. De
naam van de 11e faculteit zal ‘University Groningen/Campus Fryslân’ zijn.
We hebben de mogelijkheden voor een gratis OV-dagkaart voor toeristen onderzocht en
zullen de komende jaren verdere stappen zetten.
We doen mee aan het MIRT-onderzoek naar Holwerd aan zee dat in februari 2016 is
gestart. Het onderzoek wordt in december 2016 afgerond. De eerste resultaten laten zien dat
Holwerd aan zee kansen biedt voor recreatie en natuur langs de Waddenkust en daarmee
een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid in het gebied. In het Open plan proces voor de
vaarweg is gekeken naar de effecten van een spoelmeer op de vaargeul Holwerd-Ameland.
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Deze effecten zijn minder groot dan gedacht. Daarbij is het spoelmeer geen oplossing voor
de korte termijn maar hooguit een oplossing voor de lange termijn. Daarom wordt het plan
voor Holwerd aan Zee doorontwikkeld tot een plan zonder spoelmeer.
Wat gaan we nog doen?
Het Innovatiepact Fryslân is bezig met de voorbereiding van de drie programma’s die ten
doel hebben om innovatie en nieuw ondernemerschap te versterken. De eerste daarvan is
een gezamenlijk en breed start-up programma. In dit programma dragen
werkgeversorganisaties, kennisinstellingen en vakbonden elk vanuit hun eigen hoedanigheid
bij aan het stimuleren van ondernemerschap. Het tweede programma gaat Research en
Development (R&D) in de provincie bij zowel bedrijven als onderzoeks- en
onderwijsinstellingen inventariseren en onderzoeken of het mogelijk is deze inspanningen te
koppelen aan nieuwe onderzoeksvragen. Tot slot gaan kennismakelaars uitvoering geven
aan de vraagarticulatie vanuit het MKB. Nieuw en bestaand aanbod van regelingen wordt in
betere verbinding gebracht met de vraag vanuit de ondernemers.
De komende periode wordt de aangepaste aandeelhoudersinstructie en het meerjarenplan
van de NOM vastgesteld. Daarnaast wordt in samenwerking met de F4 een acquisitieplan
opgesteld in samenhang met de NOM-activiteiten. Voor belangen van het Friese MKB die
aanvullend op de inzet van de NOM kunnen worden gediend ontwerpen we een FOM.
Binnen de FOM bundelen we zoveel mogelijk onze bestaande, op het MKB gerichte fondsen.
Daarnaast ontwerpen we in het kader van de FOM een nieuw kredietinstrument gericht op
kleinschalige kredieten voor het MKB. Dit wordt in de zomer van 2017 aan uw Staten
voorgelegd.
Om een gemeenschappelijk economisch beleid te versterken zullen we onze inzet
intensiveren om tot een gemeenschappelijke Friese acquisitiestrategie te komen.
De komende periode gaan we samenwerken om ten behoeve van de 11e faculteit het
academisch klimaat in Leeuwarden verder te versterken. Er is een Raad van Advies
samengesteld waar de onderwijsinstellingen, de gemeente Leeuwarden en de provincie in
vertegenwoordigd zijn. Deze Raad gaat de 11e faculteit adviseren omtrent het te voeren
beleid en de opleidingen die worden aangeboden. De brede bacheloropleidingen en een
tweetal masters worden ter toetsing voorgelegd aan de commissie doelmatigheid. Het
faculteitsgebouw zal het Beursgebouw worden. De voorbereidingen voor de interne
verbouwingen zijn inmiddels getroffen.
Begin 2017 zullen we besluiten of we een pilot met een gratis OV- dagkaart gaan doen in
twee Friese gebieden om op deze manier de behoefte van de toeristen te onderzoeken. De
verwachting is, bij een positief besluit, dat de pilot vervolgens eind 2017 wordt afgerond. Op
basis van de resultaten kunnen we in 2018, precies op tijd voor KH2018, starten met een
gratis OV- dagkaart voor toeristen.
Begin 2017 worden de resultaten van het MIRT-onderzoek naar Holwerd aan Zee
besproken met de minister. Op grond van de uitkomsten en de keuzes in de stuurgroep
worden de vervolgstappen voor het project bepaald. We hebben al geld beschikbaar gesteld
om het project verder uit te werken.
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Conclusies
Het lange economische dal na 2008 lijkt langzaam ten einde te komen. De werkloosheid
daalt stevig. Recente werkgelegenheidscijfers zijn nog niet beschikbaar, maar in 2015 was in
ieder geval al sprake van stabilisatie.
Dat betekent niet dat er economisch geen werk meer aan de winkel is. De Friese
economie kent een aantal kwalen en kwaaltjes. De Friese economie groeit op langere termijn
trager dan die van Nederland als geheel. De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en export
lopen achter op het Nederlands gemiddelde. Ten aanzien van innovatie is het beeld
gemengder, maar geven ook de meeste indicatoren aan dat Fryslân hierin nog een slag te
maken heeft.
Het Friese MKB is de afgelopen jaren in omvang enigszins gekrompen. Daarnaast
neemt het aantal ZZP-ers binnen dat MKB, net als landelijk, sterk toe.
We constateren dat onze inspanningen in ieder geval goed aansluiten bij die onderdelen van
de Friese economie waar nog verbetering nodig is. De resultaten die we nastreven richten
zich vooral op het vergroten van het innovatief vermogen van de economie, op het
verbeteren van het onderwijsaanbod en de aansluiting daarvan op de toenemende vraag
naar hoger opgeleiden op de arbeidsmarkt, op het helpen van het MKB en het versterken
van de export. Ze sluiten daarmee aan op de noden van de Friese economie.
De meeste van onze inspanningen om die resultaten te bereiken liggen op schema.
We nemen inderdaad deel in het Innovatieplatform Fryslân en er zal een 11e faculteit komen.
We hebben actief bijgedragen aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk economisch
beleid, vooralsnog met de F4. En er zal zoals het er nu naar uitziet op tijd voor KH2018 een
gratis OV dagkaart voor toeristen komen. We hebben de functies die een Friese
ontwikkelingsmaatschappij zou moeten bieden deels ondergebracht bij de NOM. Daarnaast
ontwerpen we een FOM voor belangen van het Friese MKB die aanvullend op de inzet van
de NOM kunnen worden gediend. We hebben ook stappen ondernomen om het MKB te
ondersteunen bij het vinden van hun weg in regelingen. Ten aanzien van het
vereenvoudigen en terugbrengen in aantal van die regelingen zelf staat echter nog
voldoende werk te doen.
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4) VOOR VANZELFSPREKENDE DUURZAAMHEID
Onze beloftes voor 2019 en de tussenstand in een oogopslag
Resultaten
Een integraal energieplan om in 2025 25% van onze energie duurzaam op
te wekken is in uitvoering
Fryslân hoort bij de top 3 fiets- en wandelprovincies van Nederland
Er komen tientallen duurzame dorpen. Er komen niet meer windmolens bij
dan het afgesproken maximum van 530,5 MW

Voortgang

Hoe heeft Fryslân zich ontwikkeld?
Energieverbruik
Het energieverbruik is in de jaren tussen 2010 en 2014 afgenomen met 5,4%. De verschillen
tussen de sectoren zijn in dit opzicht aanzienlijk. Het energieverbruik bij bijvoorbeeld de
winning en distributie van water en in maatschappelijk vastgoed is zeer aanzienlijk
afgenomen, maar neemt in sectoren als energieproductie zelf en industrie nog toe.
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Duurzaam opgewekte energie
Het percentage energie in Fryslân dat duurzaam wordt opgewerkt stijgt gestaag, tot 8,5% in
2014 en naar verwachting 9,4% in 2015. Doordat de stijging niet lineair verloopt (realisatie
van windpark Fryslân zal ineens tot een grote stijging leiden) is de verwachting dat onze
doelstellingen op dit punt (16% in 2020 en 25% in 2025) nog steeds haalbaar zijn.
De energiemix
In de mix van vormen van duurzame energie blijft windenergie de grootste categorie.
Zonnestroom neemt snel in belang toe binnen de energiemix en zal naar verwachting op
termijn in belang wind evenaren. In 2016 was Fryslân landelijk koploper wat betreft totaal
gerealiseerd zonvermogen (bijna 10 MW, tot een totaal van meer dan 70 MW). In Nederland
zijn er in 2015 in totaal 67 nieuwe collectieve zonprojecten gerealiseerd. Hiermee is het
totale coöperatieve zonvermogen meer dan verdriedubbeld naar ruim 23 megawatt. Twee
derde van deze toename van het vermogen is toe te schrijven aan drie grote nieuwe
zonneparken, waarvan twee in Fryslân, op Ameland en in Garyp. Het park in Garyp is het
grootste coöperatieve zonnepark in Nederland.

Positie als fiets- en wandelprovincie
In 2015 had Fryslân het maximum aantal van vijf sterren in de landelijke Kwaliteitsmonitor
Fietsregio’s. In de Nationale Wandelmonitor (Wandelnet) staan we in de top 3.
Duurzame Dorpen
Er is geen garantie dat we alle dorpen die zichzelf aan het verduurzamen zijn in beeld
hebben. Over het algemeen vindt die verduurzaming ‘van onderop’ plaats, en is de provincie
er niet altijd bij betrokken. Een redelijk betrouwbare indicatie biedt de telling van het netwerk
duurzame dorpen, dat uitgaat (december 2015) van zo’n 115 duurzame dorpen in Fryslân.

17

Wat hebben wij gedaan?
Om te bereiken dat in 2025 een kwart van de energie duurzaam wordt opgewekt hebben we
een integraal energieplan opgesteld. Dit plan heeft geleid tot de beleidsbrief Duurzame
energie, die op 28 september 2016 is vastgesteld door uw Staten. Jaarlijks wordt een
uitvoeringsprogramma vastgesteld voor projecten en activiteiten op het gebied van
energiebesparing in de gebouwde omgeving, mobiliteit, biomassa, zon, wind, warmte en
grondstoffen. Vanzelfsprekend waren we al jaren voor dit plan bezig met het stimuleren van
duurzaamheid. De afgelopen jaren hebben we energiebesparing gestimuleerd bij 15.000
Friezen via de Friese energiepremie. In november 2016 werd het subsidieplafond bereikt.
Dat betekent dat de Friese woningeigenaar nu aangewezen is op Rijksregelingen. Wij
monitoren in hoeverre Friezen deze regelingen weten te vinden en gebruiken. Ook hebben
we de regeling asbest eraf-zon erop verlengd. We hebben de Energiewerkplaats met 2 jaar
verlengd zodat deze energie-coöperaties kan blijven helpen bij het realiseren van lokale
energieprojecten. De duurzaamheidsprojecten met gemeenten en Wetterskip komen goed
op gang. Tenslotte had het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy per december 2015 aan 21
projecten met een totale waarde van 50 miljoen bijgedragen.
We begonnen deze collegeperiode als Fryslân al met een goede uitgangspositie als fiets- en
wandelprovincie. Om die positie vast te houden en zo mogelijk nog te versterken hebben
we de afgelopen periode deelgenomen in het Recreatieschap Marrekrite, meebetaald aan
werkzaamheden van het Fiets- en Wandelplatform, opdracht gegeven de
Elfstedenwandelroute als LAW-route te beschrijven en via Merk Fryslân meebetaald aan de
marketing van Fryslân als fiets- en wandelbestemming.
In mei 2016 hebben we een actieplan Fiets- en Wandelpaden vastgesteld en zijn
inmiddels gestart met de uitvoering ervan. Via dat actieplan stimuleren we de aanleg en
verbetering van gemeentelijke fietspaden met subsidie, verbeteren fietspaden en
parallelwegen bij onze eigen provinciale wegen en verbeteren de aantrekkelijkheid voor
recreatieve fietsers en wandelaars met een knooppuntensysteem en gemarkeerde routes.
We hebben gemeenten gevraagd welke projecten uit het Actieplan Fiets en Wandelpaden zij
de komende jaren tot uitvoering kunnen brengen. De respons daarop was dusdanig dat we
voor 2016/2017 slechts de projecten met de hoogste prioriteiten honoreren. Die souperen
dan nog steeds vrijwel het gehele beschikbare budget voor de jaren 2016-2019 op.
Het Rijksbesluit om 530,5 MW aan windenenergie in onze provincie te realiseren wordt
tegemoet gekomen door ruimte te bieden aan Windpark Fryslân en Nij Hiddum-Houw. Beide
zijn in ontwikkeling. Voor de eerste is een intentieverklaring getekend en zijn het
Rijksinpassingsplan en de bijbehorende vergunningen inmiddels afgegeven. Voor Nij
Hiddum-Houw is de startnotitie vastgesteld door uw Staten. Er wordt gestart met het maken
van een provinciaal inpassingsplan.
In de dorpen en streken die rechtstreeks te maken krijgen met windmolens
ondersteunen we initiatieven om de toeristisch-economische sector te versterken. In heel
Fryslân steunen we projecten die de lokale duurzaamheid in brede zin verhogen. Deze
‘duurzame dorpen’ worden onder andere gesteund met behulp van het Iepen Mienskipsfûns
(IMF). We ondersteunen de Energiewerkplaats. Deze helpt energiecoöperaties hun plannen
te realiseren. Hier zijn tientallen dorpen bij aangesloten. Een voorbeeld is zonneweide
Garyp.
Wat gaan we nog doen?
We blijven het integrale energieplan uitvoeren in een lichte programmatische aanpak. Er
moet namelijk in kunnen worden gespeeld op de dynamiek van de energietransitie. Daarvoor
ontvangt u dus jaarlijks een uitvoeringsprogramma. We gaan onder meer in de nieuwe
concessieverlening voor het openbaar vervoer de sector zich verder laten verduurzamen.
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Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy zal blijven bijdragen aan projecten tot de uitstoot van
broeikasgassen reduceren. Er zitten vooral veel projecten met betrekking tot zonne-energie
in de pijplijn. We gaan ook actief inzetten op projecten voor energiebesparing en blijven
lokale initiatieven faciliteren. We willen in 2017 en 2018 op minimaal twee plekken
experimenteren met warmteplannen (integrale plannen om energieopwekking en
energieafname aan elkaar te koppelen). We blijven een of twee keer per jaar
stakeholderdialogen organiseren en helpen initiatiefnemers bij het indienen van projecten
voor ons eigen FSFE maar ook andere fondsen. We werken met Friese corporaties,
gemeenten en bouwende partijen aan een Friese deal voor energieneutrale sociale
huurwoningen.
We blijven via Merk Fryslân bijdragen aan de marketing van Fryslân als fiets- en
wandelbestemming en blijven deelnemer in de Marrekrite. We zijn gestart met het Actieplan
Fiets- en wandelpaden. We gaan de achterstand op het gebied van markering op
provinciale fietsroutes inlopen door op 150 km fietspad in 2017 markering aan te brengen.
We brengen meerdere varianten in beeld voor het invullen van ontbrekende schakels in het
provinciale fietspadennet en zullen daarover in de eerste maanden van 2017 een keuze
maken. We kennen in 2017 de subsidies aan gemeenten toe voor de realisatie van
fietspaden. De afwikkeling van deze projecten zal waarschijnlijk doorlopen in 2018.
We ondersteunen (ook financieel) lokale initiatieven op het vlak van duurzaamheid (naast
energie ook sociale en economische aspecten van duurzaamheid). Op een reeks aan
beleidsvelden, via onder meer het Iepen Mienskipsfûns en de nog te realiseren deelneming
in Windpark Fryslân ondersteunen we duurzame dorpen.
Conclusies
Het vordert gestaag met het verduurzamen van energieopwekking en –verbruik in Fryslân.
Ons energieverbruik in de gebouwde omgeving daalt mede dankzij onze inspanningen
langzaam maar zeker ook. Het doel van een aandeel van duurzame energie in onze totale
energieopwekking van 16% in 2020 en 25% in 2025 zal niet makkelijk zijn, maar lijkt op dit
moment nog steeds haalbaar.
Binnen de mix aan vormen van duurzame energie neemt met name het aandeel van
zonnestroom sterk toe. Afgelopen jaar heeft Fryslân in dat opzicht landelijk het voortouw
genomen.
En als het gaat om de meest duurzame vormen van verplaatsing, behoort Fryslân
nog steeds tot de top van Nederlandse wandel- en fietsprovincies.
Wij hebben aan die verduurzaming ook een bijdrage geleverd. We waren al volop bezig met
een reeks aan maatregelen. We hebben een integraal energieplan opgezet en vertaald in
een beleidsbrief Duurzame energie die uw Staten inmiddels hebben vastgesteld. Die zijn we
vervolgens ook meteen gaan uitvoeren.
We hebben onze positie als Fietsprovincie mede op peil weten te houden door op diverse
manieren bij te dragen aan meer en betere fietspaden. Met name onze ondersteuning van
gemeenten daarin is zo succesvol dat een snelle uitputting van ons budget daarvoor dreigt.
We liggen ook op koers om de door het Rijk gewenste 530 MW aan windenergie te helpen
realiseren. Tegelijk hebben we de rest van Fryslân van meer windcapaciteit weten te
vrijwaren. We steunen projecten die de lokale duurzaamheid en leefbaarheid verhogen. Dat
kan uitmonden in duurzame dorpen. We liggen op koers om tientallen duurzame dorpen te
helpen realiseren. Binnenkort zullen we met uw Staten het gesprek aangaan over onze
wederzijdse beelden van en wensen met betrekking tot duurzame dorpen.
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5) VOOR EEN VITAAL FRYSK EIGENE
Onze beloftes voor 2019 en de tussenstand in een oogopslag
Resultaten
Meer Friezen nemen deel aan muziek-, dans- en toneellessen
Kulturele Haadstêd 2018 wordt een feest voor iedereen met blijvende effecten
Een Deltaplan Frysk versterkt de positie van de Friese taal
Omrop Fryslân blijft behouden als een zelfstandige omroep
We hechten aan een gezond medialandschap

Voortgang

Hoe heeft Fryslân zich ontwikkeld?
Cultuurdeelname
In 2016 namen minder Friezen actief deel aan culturele activiteiten dan in 2011. Het
percentage bedroeg in 2016 nog 17%, gedaald van 20% in 2011. Voor passieve vormen van
deelname aan cultuur als het bezoeken van een voorstelling of festival daalde het
percentage van 42% in 2011 naar 39% in 2016. Minder Friezen bezochten een voorstelling,
bioscoop of festival. Wel nam het bezoek aan musea toe.
Het Fries
De mate waarin de inwoners van Fryslân het Fries beheersen is ten opzichte van 2011 licht
verbeterd. Het aantal Friezen dat zegt het Fries heel goed, goed of vrij aardig te kunnen
spreken, verstaan of schrijven is in alle gevallen (licht) toegenomen. Bijna alle inwoners van
Fryslân kunnen het Fries verstaan (94%). Driekwart van de Friezen geeft aan de taal vrij
aardig tot heel goed te spreken. Het percentage inwoners dat het Fries goed tot heel goed
kan lezen is toegenomen tot boven de helft (52% in 2015 ten opzichte van 49% in 2011).
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Friestalige kinderopvang en drietalige scholen
In de meeste Friese gemeenten is in 2015 ten opzichte van 2011 sprake van een toename
van het aantal Friestalige en/of tweetalige locaties voor kinderopvang. Inmiddels zijn er in de
meeste Friese gemeenten ook een of meerdere drietalige scholen.
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Wetgeving regionale omroepen
Het wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep wordt vooralsnog aangehouden
wegens onvoldoende draagvlak. Daardoor wijzigt de positie van Omrop Fryslân ook niet. De
dertien zelfstandige regionale media-instellingen, waaronder de Omrop, blijven op dit
moment elk individueel verantwoordelijk voor de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht. Omrop Fryslân houdt daarbij zijn eigen bestuur en raad van toezicht.
Medialandschap
Het Friese medialandschap biedt waar het de kranten betreft een zorgwekkende aanblik. De
oplagen van (met name) Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad dalen hard. In april 2015
was de oplage van de Leeuwarder Courant gezakt van tegen de 111.000 naar 62.000 in 15
jaar tijd (sinds het jaar 2000). De oplage van het Friesch Dagblad daalde in dezelfde periode
van bijna 19.000 naar krap 10.000 exemplaren. Wel verkoopt de Leeuwarder Courant veel
(30.000) goedkope digitale exemplaren.
Bij de Omrop daarentegen lijken de luistercijfers zich na jaren van daling te
herstellen. De luistercijfers zitten dankzij een nieuwe radioprogrammering sinds juli 2015 in
de lift. Omrop Fryslân is sinds de tweede helft van 2015 weer marktleider in Friesland.
Omrop Fryslân heeft een marktaandeel van 16,5 procent en kreeg van de luisteraars een
rapportcijfer 7,5.
Wat hebben wij gedaan?
Eind 2015 heeft Keunstwurk de muziekvisie ‘Muzyk yn ‘e Mienskip’ afgerond. Momenteel
werkt Keunstwurk in nauwe samenwerking met de provincie en het veld aan de uitwerking
van het derde scenario. Daarnaast is er een programma cultuureducatie voor de komende
vier jaar opgesteld: Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK!) 2017-2020 – de Friese uitwerking
van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
In 2016 is de aandacht van de stichting Kulturele Haadstêd 2018 met name uitgegaan naar
het programmeren en contacteren van de culturele events. Eind maart heeft de stichting een
groot deel van het programmabudget toegekend aan 45 projecten. Dit zijn met name
projecten die voor het bidbook destijds zijn bedacht. Aanvullend op het officiële programma
dat door de stichting wordt uitgevoerd ontstaat er een provinciebreed Mienskipprogramma,
bestaande uit verschillende projecten door de hele provincie die door verschillende partijen
worden ontwikkeld.
Nu in 2016 meer bekend is geworden over het programma in 2018, kan het
programma worden omgezet in concrete acties. De facilitaire programma’s zijn in uitvoering.
Wij zijn, met andere overheden, verantwoordelijk voor het faciliterende programma en de
langetermijnagenda van de regio, de legacy.
We hebben een Deltaplan Frysk opgesteld. Dat bestaat uit een aantal onderdelen:
Basisvoorziening Plus, Digitale hulpmiddelen Fries, Implementatie Taalwetgeving en Lân fan
Taal. In 2016 is er met name ingezet op de basisvoorziening voor de meertalige doorgaande
leerlijn, het KH2018-project Lân fan Taal en het uitvoering geven aan de provinciale
bevoegdheid om ontheffing te verlenen aan scholen voor het geven van het Fries. We
hebben een nulmeting gedaan over de stand van zaken van het Fries in het onderwijs en de
ambities van scholen op dit gebied. Er zijn met onze steun Friese Massive Open Online
Courses ontwikkeld. De minister van BZK heeft de provincies aangewezen als
‘Taalschipper’. Ze moeten toezien op de implementatie van de Taalwet. Als uitvloeisel
daarvan hebben we in 2016 gesprekken gevoerd om doorgaande meertalige leerlijnen op
meer plaatsen in de provincie mogelijk te maken.
We hebben intensief gelobbyd ten aanzien van het Fries in de media in het algemeen en
Omrop Fryslân in het bijzonder. Er is met het rijk onderhandeld over de positie van Omrop
Fryslân in het nieuwe mediastelsel. Toen de contouren zichtbaar werden, leidde dat tot het
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convenant Bestuursafspraken Fries en Media 2016, dat door Rijk en provincie is
ondertekend op 14 december 2016. Hierin zijn afspraken opgenomen, waarbij ervan uit werd
gegaan dat Omrop Fryslân op zou gaan in de Regionale Publieke Omroep, en daarmee zijn
zelfstandigheid zou verliezen. Uiteindelijk is het wetsvoorstel Modernisering regionale
omroep niet ingediend, wat onder andere als consequentie had dat Omrop Fryslân in de
huidige mediawetgeving in zelfstandige vorm blijft voortbestaan. Daarnaast moest het
convenant Bestuursafspraken Fries en Media 2016 worden geherformuleerd.
Ook in het algemeen streven we naar een gezond(er) medialandschap. Er is een Fries
regionaal mediacentrum opgericht door Omrop Fryslân, Leeuwarder Courant en het Friesch
Dagblad. Daaruit is de gemeenschappelijke nieuwswebsite nijs.frl voortgevloeid.
Verder werken bovengenoemde partijen, plus GPTV, samen in het programma ‘Finster op
Fryslân’, dat op verschillende mediaplatforms te benaderen is. Naar aanleiding van een
statenmotie en –amendement van 2013, over de noodzaak voor een Fries regionaal
mediacentrum, werden er in 2014 en 2015 middelen voor dit doel beschikbaar gesteld.
Wat gaan we nog doen?
Om meer Friezen deel te laten nemen aan muziek-, dans- en toneellessen zal er in
samenwerking met Keunstwurk, gemeenten en culturele aanbieders een masterplan
Talentontwikkeling worden opgesteld.
Voor KH2018 zullen we in 2017 samen met de stakeholders verder gaan met het realiseren
van evenementen, komen tot een facilitair programma en ervoor zorgen dat de effecten van
KH18 (legacy) blijvend zullen zijn. De volgende aandachtspunten zijn aan de orde:
•
Het komen tot volledige dekking van de begroting van Stichting KH18, met voldoende
bijdragen uit de private sector en de regio.
•
Het komen tot een evenwichtige programmering in 2018.
•
Het komen tot een concrete uitwerking rondom de legacy van 2018.
Met het vaststellen van de beleidsbrief Mei Hert, Holle en Hannen is het budget voor het
Deltaplan Frysk gegarandeerd. Daardoor kan het Deltaplan vanaf 2017 geheel uitgevoerd
worden. We willen onder andere in 2017 al meer doorgaande meertalige leerlijnen bereiken,
na de hierover in 2016 gevoerde gesprekken, en stappen zetten voor de implementatie van
de Wet gebruik Friese taal in het bestuurlijk en rechtsverkeer.
Uw Staten hebben er op 21 december 2016 mee ingestemd vanaf 2017 een subsidie
beschikbaar te stellen voor Omrop Fryslân voor de brede Friestalige programmering op
diverse mediaplatforms.
Ten behoeve van de gezondheid van het medialandschap in het algemeen willen we het
Fries regionaal mediacentrum verder ontwikkelen en stellen daarvoor ook geld beschikbaar.
Conclusies
Zowel de actieve als passieve cultuurdeelname in onze provincie zijn gedaald ten opzichte
van 2011. Het is zeer aannemelijk dat de economische crisis daar een rol in heeft gespeeld.
Maar dat biedt geen garantie dat nu die crisis voorbij is de deelname zich vanzelf zal
herstellen. Voorkeuren van met name de Friese jeugd veranderen ook.
Met het Fries gaat het goed. De beheersing ervan verbetert nog steeds licht. Daarnaast blijft
het aantal Friestalige/tweetalige locaties voor kinderopvang toenemen, net als het aantal
drietalige scholen.
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De Omrop blijft voorlopig zelfstandig en kent recent een positieve ontwikkeling van de
luistercijfers. De ontwikkeling van de kranten blijft wel reden tot zorg. Het aantal abonnees op
de regionale kranten blijft gestaag dalen.
Het merendeel van de resultaten die we nastreven ligt goed op schema. In drie gevallen is
(enige) reden tot zorg. Zowel ten aanzien van het medialandschap als de cultuurdeelname
van de Friezen liggen onze inspanningen goed op schema, maar is de vraag of die
inspanningen voldoende zullen zijn. Bij KH2018 is nog sprake van serieuze
onzekerheden/aandachtspunten. Wel zal KH2018 ten aanzien van cultuurdeelname hopelijk
een grote stimulans vormen.
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6) VOOR EEN DYNAMISCHE OMGEVING IN DE MOOISTE PROVINCIE
Onze beloftes voor 2019 en de tussenstand in een oogopslag
Resultaten
De bestaande agenda´s voor stad en platteland zijn verbonden
Alle gemeenten in Friese krimpregio’s hebben overeenstemming met hun
relevante buurgemeenten over de verdeling van voorzieningen
We hebben meer zeggenschap over de spreiding van zorgvoorzieningen
en blijven zorgbelang steunen
We versnellen de uitrol van breedband
Het Friese woningenbestand past beter bij de veranderende
bevolkingsopbouw
Er is herstel van de balans tussen landbouw en natuur
Er is een Akkerbouw Academie tot stand gekomen (Potato Valley)
We leggen geen eigen regels op naast de bestaande regels voor
landbouw
Er is een drastische afname van de ganzenschade
De Friese waterketen versterkt verder
De komende omgevingsvisie komt op een moderne manier tot stand en
leidt tot terugdringing van de hoeveelheid beleid en het aantal regels
We behouden zoveel als mogelijk het veenweidegebied
Wegen zijn beter onderhouden en veiliger
Het aquaduct Skarster Rien staat weer op de Rijksagenda en de
doorstroming op de rondweg van Lemmer is verbeterd
Er is een Noordelijke OV-trajectkaart
Het Van Harinxmakanaal is bevaarbaar voor Klasse V schepen
Er vindt geen opslag van vreemde stoffen in Friese bodem plaats

Voortgang

Hoe heeft Fryslân zich ontwikkeld?
Demografische ontwikkelingen
In Fryslân woonden op 28 oktober 2016 646.285 Friezen, een zeer geringe stijging ten
opzichte van 2015. Die stijging is toe te schrijven aan de tijdelijke toename van de
asielinstroom. De verwachting is dat de Friese bevolking de komende jaren licht zal dalen,
met 1,3% tot 2030 en 4% tot 2040. De bevolking daalt naar verwachting het meest in NoordFryslân en op de Waddeneilanden. Dit zijn de regio’s die door het Rijk zijn aangewezen als
krimp- of anticipeergebied. Zuidoost heeft ook een status als anticipeerregio, maar daar lijkt
de afname minder sterk te worden.

25

Verwachte bevolkingsgroei (in %) regio’s 2016-2020*, 2016-2025, 2016-2030 en 2016-2035

Wel neemt in de prognoses het aantal huishoudens in dezelfde periode toe in vrijwel alle
gemeenten, door de afname van het aantal personen per huishouden en de toename van
het aantal eenpersoonshuishoudens. De groei van het aantal huishoudens is met 4,1% tot
2030 wel minder groot dan de verwachting voor Nederland als geheel.
Match woningenbestand en bevolkingsopbouw
Er zijn een aantal manieren waarop de huidige woningvoorraad in Fryslân niet aansluit op de
vraag. Zo stamt één op de drie woningen uit de jaren 1965-1985. Veel woningen uit die tijd
zijn matig van kwaliteit en worden laag gewaardeerd.
Daarnaast neemt de behoefte aan wonen met zorg toe, als gevolg van de vergrijzing
en rijksbeleid om langer zelfstandig wonen te stimuleren. Een knelpunt op deze
gespecialiseerde markt is het exploitatierisico.
Een andere knelpunt is dat op termijn veel woningen van Friese senioren te koop
zullen worden aangeboden, maar dat dat aanbod niet goed aansluit op de woonwensen van
de jongere generaties. Ruim de helft van de Friese 70-plussers met een koopwoning woont
vrijstaand. Slechts een kwart van de 70-minners heeft voorkeur voor een vrijstaande
koopwoning.
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Woningbezit 70-plus en woonwensen van 70-min naar type woning in Fryslân

Bron: Kadaster (2016) en WoON (2015)

Leefbaarheid
Uit de leefbaarometer van 2014 blijkt dat, op twee Waddeneilanden na, in alle Friese
gemeenten de leefbaarheidssituatie als ruim voldoende of voldoende wordt ervaren.
Leefbaarheid is gedefinieerd als de mate waarin de leefomgeving aansluit bij de
voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld.
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Voorzieningen
Friezen zijn over het algemeen tevreden over de dagelijkse voorzieningen in hun buurt. 73%
van de Friese burgerpanelleden gaf in 2015 een 7 of hoger voor de dagelijkse
voorzieningen. Wel is er duidelijk verschil tussen stad en platteland. Stadsbewoners geven
het voorzieningenniveau een 7,7, dorpelingen een 6,6. De tevredenheid over voorzieningen
in de meer landelijke gebieden wijkt ook negatief af van het landelijke gemiddelde. Hierbij
wordt gekeken naar de bereikbaarheid van voorzieningen als bibliotheek, theater,
basisschool en een station.

Veenweide
Het Friese veenweidegebied is een gebied van ongeveer 85.000 hectare, waarin graslanden,
meren, natuurgebieden en bebouwing elkaar constant afwisselen. Het veenweidegebied is
verspreid over meerdere Friese gemeenten.

Als het huidige agrarische grondgebruik en waterbeheer in het Friese veenweidegebied
wordt doorgezet is er over 100 jaar geen veen meer.
Ganzen en de schade die ze veroorzaken
Uit een evaluatie van de ganzenaanpak (juni 2016) blijkt dat de populatie brandgans en
grauwe gans in Fryslân matig toenemen. Deze ganzen veroorzaken de meeste schade. De
populaties van de minder schade veroorzakende ganzen, de kolgans en de kleine rietgans,
stabiliseren respectievelijk nemen sterk af.
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Er is geen helder en eenduidig beeld van de totale kosten gemoeid met het ganzenbeleid
sinds de start van de Friese ganzenaanpak omdat die kosten bestaan uit verschillende
onderdelen die door verschillende instellingen (Provincie, Faunafonds, RVO) worden
uitgekeerd. Er lijkt wel een toename te zijn van de schade in foerageergebieden ten opzichte
van vorige jaren. De totale getaxeerde schade in Fryslân was in 2015 tussen de 10 en 11
miljoen euro. Dit is 4 – 11% hoger dan in 2011 – 2013.
Natuurnetwerk
Het beheer en de ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische
Hoofdstructuur) is vanaf 2011 gedecentraliseerd naar de provincies. In 2014 zijn tussen Rijk
en provincies aanvullende afspraken gemaakt in het Natuurpact. In 2015 is de Dienst
Landelijk Gebied (die de ontwikkeling van het natuurnetwerk uitvoert) overgegaan naar de
provincie. Door al deze ontwikkelingen is de afgelopen jaren het aantal hectares beperkt
uitgebreid. In 2015 is 84 hectare verworven en 22 hectare ingericht.
2011 t/m 2013

2014

2015

Verwerving (in ha)

627

187

84

Inrichting (in ha)

1899

25
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Verkeersveiligheid
In 2015 kwamen 33 personen bij een verkeersongeval in Fryslân om het leven. Ten opzichte
van de afgelopen jaren is hierbij sprake van een toename. In 2008 was er nog sprake van 34
slachtoffers, maar tussen 2009 en 2014 betrof dit aantal tussen de 22 en 30 personen. Ten
opzichte van de jaren 90 is er echter nog steeds sprake van een forse daling. In 1999
kwamen 82 mensen door een verkeersongeval om het leven.
Wat hebben wij gedaan?
In het hele coalitieakkoord vormt onze wens tot minder beleid, regels en bureaucratie een
rode draad, ook als het om de ruimtelijke kant van Fryslân gaat. We hebben gekeken naar
bestaande agenda’s, overleggen en andere vormen van ‘bestuurlijke drukte’. In 2016 hebben
we alle ambtelijke en bestuurlijke overleg-, stuur-, en themagroepen op het gebied van
groen/blauw (gebiedscommissies, etc.) in Fryslân geïnventariseerd. Dat heeft ertoe geleid,
zoals u in oktober 2016 per brief gemeld is, dat in de regio’s het aantal commissies is
teruggebracht en over twee jaar een grote vermindering wordt verwacht.
Een speciale rol in onze wens tot minder beleid, regels en bureaucratie wordt
gespeeld door de Omgevingsvisie. Daarnaast willen we het proces van totstandkoming
daarvan ook op een moderne, open manier laten plaatsvinden. Daarom zijn drie mogelijke
procesaanpakken ontwikkeld en gepresenteerd in een startnotitie waaruit uw Staten een
keuze hebben gemaakt. Na vaststelling van de startnotitie in maart 2016 zijn we direct
gestart met het open proces. De mienskip is gevraagd (onder andere middels ‘pop up
kantoren’ in de regio’s en ateliersessies) welke onderwerpen in de omgevingsvisie een plek
moeten krijgen en of en hoe men mee wil doen aan het uitwerken daarvan. Op basis van de
inbreng is een gespreksagenda gemaakt voor de vervolgdialoog. Deze is via een
informatiebijeenkomst en een magazine teruggekoppeld naar bestuurders en Mienskip. Met
de Friese gemeenten werken we aan een aanpak waarin de omgevingsvisies van
gemeenten en provincie in samenhang ontwikkeld worden. Een meerderheid van de
gemeenten staat hier positief tegenover.
Ook Landbouw vormt een van de speerpunten in ons coalitieakkoord. We wilden bijdragen
aan de totstandkoming van een akkerbouw academie, de balans tussen landbouw en natuur
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helpen herstellen, de ganzenschade terugdringen en niet zelf bijdragen aan nog meer regels
voor de landbouw.
Op 2 november 2016 heeft de officiële aftrap van The Potatovalley plaatsgevonden.
Er is een Stichting TPV opgericht, waarin de akkerbouwketen zich heeft verenigd. Om de
Akkerbouw Academie tot stand te helpen brengen hebben we partijen in de keten met
elkaar in verbinding gebracht, een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren, een
kennisagenda laten opstellen, een uitvoeringsplatform helpen oprichten, verbinding met de
provincie Groningen gelegd, input geleverd aan het meerjarig investeringskader voor de
Wadden en subsidie gegeven.
Het herstellen van de balans tussen landbouw en natuur is een lange termijn
kwestie. We hebben daaraan bijgedragen door onder andere in 2016 de stichting Living Lab
te helpen oprichten. Die stichting gaat projecten ontwikkelen en uitvoeren om de balans te
helpen herstellen. Verder is het nieuwe natuurinclusieve merk Weideweelde geïntroduceerd.
In 2014 hebben uw Staten de Fryske Guozzenoanpak tegen ganzenschade
vastgesteld. De afgelopen twee jaar is deze aanpak uitgevoerd. Op 28 september 2016
hebben uw Staten op verzoek van de maatschappelijke partners en op basis van een
tussenevaluatie besloten de aanpak te verlengen tot en met juni 2017. De achtergrond
hiervan was dat het schadebedrag zelfs iets leek te zijn toegenomen ten opzichte van de
jaren 2011-2013, maar die toename nogal aan onzekerheden onderhevig was. Om tot een
beter onderbouwde evaluatie van het ganzenbeleid te komen is besloten de uitvoering ervan
met een jaar te verlengen.
Er zijn in 2016 geen extra eigen provinciale regels aan de landbouw opgelegd.
Een ander belangrijk deel van onze inspanningen richtte zich op het verder verbeteren van
de Friese infrastructuur. De Centrale As, te danken aan voorgaande colleges, is in 2016 tot
een afronding gekomen en feestelijk geopend.
Voor het MIRT 2016 is de regio’s gevraagd projecten aan te dragen. Fryslân heeft het
project Skarster Rien ingebracht. Maar vanwege de schaarste van middelen en andere
prioriteiten (waaronder onze inspanningen de sluis Kornwerderzand te verbreden), heeft
Skarster Rien geen prioriteit op de investeringsagenda van I&M gekregen.
Voor de Rondweg Lemmer is inmiddels een ontwerp vastgesteld, nadat het was
voorgelegd aan de omgeving, besproken met andere stakeholders en getoetst door de
bevoegde instanties. De voorbereidende werkzaamheden (zoals kappen van bomen en
verleggen van nutsvoorzieningen) zijn in december 2016 gestart.
Om onze wegen beter onderhouden te maken hebben we een (gewijzigd)
beleidskader gemaakt voor het verhogen van het onderhoudsniveau van onze wegen van 6
naar 7, dat uw Staten in september 2016 hebben vastgesteld.
Om onze wegen veiliger te maken hebben uw Staten in juni 2016 het
Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma vastgesteld. We hebben daarin zo’n 70
knelpunten benoemd (o.a. op het terrein van oversteekplaatsen en markering) die we deze
coalitieperiode willen aanpakken. De eerste projecten zijn in 2016 al afgerond (zoals N917,
Ureterp – Siegerswoude). We hebben gekeken naar de mogelijkheden om de kruispunten
van de N359 in Wommels, Bolsward en Burgwert veiliger te maken met ongelijkvloerse
kruisingen. In 2015 is het kruispunt Wommels Zuid op een sobere wijze al veiliger gemaakt.
Dit was mogelijk omdat hier al een fietstunnel aanwezig was. Het veiliger maken van de
overige kruispunten lijkt niet te passen binnen het beschikbare budget van € 12 miljoen.
Daarom hebben we alle opties tegen het licht gehouden en zullen begin 2017 hierover
keuzes voorleggen.
We hebben onze infrastructuur duurzamer gemaakt door investeringen in zaken als
asfalt met een lagere rolweerstand (N355 bij Leeuwarden) of asfalt dat deels gemaakt is uit
gerecycled wc-papier (N357, Leeuwarden – Stiens). Het toepassen van zonnepanelen op
geleiderails en Solar LED-verlichting in wegen blijkt vooralsnog complex.
Overleg met vervoerders over de Noordelijke OV-traject kaart loopt. Zij moeten met
voorstellen komen. Dat is nog niet gebeurd omdat zij weinig in een dergelijke kaart zien.
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In maart 2016 hebben uw Staten een motie aangenomen met als strekking het
uitvoeren van een brede ruimtelijk-economische analyse omtrent de regionale vaarwegen en
hun economische betekenis. Uw Staten kunnen op basis daarvan prioriteren en kiezen ten
aanzien van de eventueel op te waarderen regionale vaarwegen. De analyse wordt in maart
2017 aan uw Staten voorgelegd en in samenhang daarmee ook het programma van
Harinxmakanaal. Er zijn al diverse projecten in uitvoering en/of voorbereiding die bijdragen
aan het van Harinxmakanaal geschikt maken voor klasse V-schepen. Dan gaat het om de
brug Dronryp, de bochtverruiming te Franeker, de brug Ritsumasyl en de vervanging
remmingwerken bij spoorbrug HRM103. De remmingwerken bij de spoorbrug HRMK zijn al
vervangen. Tijdens de voorbereidingen van het BO-Mirt 2016 hebben we geprobeerd de
Tjerk-Hiddessluizen te Harlingen bespreekbaar te maken. Dit is door het Rijk afgehouden.
Een cruciale moderne vorm van infrastructuur is de digitale infrastructuur. Begin 2016
bleek dat het ‘oude’ beleid, aanpak en instrumentarium van de Provincie niet zouden leiden
tot de realisatie van glasvezelnetwerken voor snel internet in de witte gebieden van Fryslân.
In reactie daarop hebben we een knelpuntenanalyse uitgevoerd en alternatieve scenario’s
uitgewerkt om de provinciale breedbanddoelstelling wel te kunnen bereiken. Uw Staten
hebben op 29 juni 2016 ingestemd met de uitgevoerde heroriëntatie, de daaruit
voortvloeiende uitwerking en daarin tot maximaal € 35 miljoen te investeren uit de eerder
beschikbaar gestelde € 60 miljoen. Uiteindelijk hebben we als nieuwe koers op 22 november
gekozen voor het verstrekken van een lening t.b.v. de realisatie van een glasvezelnetwerk in
de witte gebieden in Fryslân.
Een derde blok in onze inspanningen heeft te maken met het belang van voorzieningen
voor de vitaliteit van het Friese platteland. Recent hebben uw Staten, zowel bij de
behandeling van de Vertaalslag beleidsbrief Krimp en leefbaarheid alsook bij de
begrotingsbehandeling aangegeven dat u belang hecht aan het komen tot
voorzieningenspreidingsplannen. In een unaniem aangenomen motie bij de
begrotingsbehandeling hebt u ons college gevraagd om samen met de gemeenten op korte
termijn stappen te zetten in de keuzes ten aanzien van spreiding van voorzieningen. In
verband daarmee hebben we onderzoeken laten uitvoeren naar soort en hoeveelheid van
voorzieningen die in de toekomst nodig zijn, cijfers en trends geleverd, scenario’s opgesteld
voor de omgang met die voorzieningen en bijeenkomsten gehouden met raadsleden en
maatschappelijk veld. Gemeenten en provincie hebben gezamenlijk in de 4
samenwerkingsagenda’s krimp de ambitie uitgesproken om te komen tot
voorzieningenspreiding. Dit alles heeft er nog niet toe geleid dat gemeenten in Friese
krimpregio’s daadwerkelijk overeenstemming met hun relevante buurgemeenten
hebben bereikt over de verdeling van voorzieningen.
Een bijzondere categorie binnen de voorzieningen vormen de zorgvoorzieningen.
Hoewel we hebben gelobbyed in concrete gevallen is het verwerven van meer (wettelijke)
provinciale zeggenschap in algemene zin niet zeer kansrijk gebleken.
Een belangrijk instrument in ons palet om bij te dragen aan de leefbaarheid van het
Friese platteland (naast andere doelen, zie ook elders in deze tussenbalans) is het Iepen
Mienskipsfûns. Vanuit de Mienskip wordt fors gebruik gemaakt van het IMF. In twee jaar tijd
zijn 400 projecten gehonoreerd.
De toekomstige knelpunten op de woningmarkt zullen aanzienlijk zijn. Het Friese
woningenbestand verandert maar langzaam mee met de veranderende woonbehoeften van
de bevolking. Om daar een steentje aan bij te dragen hebben we analyses uitgevoerd en
kennis gedeeld met de relevante partijen. Ook hebben we de eerder toegekende projecten
van ISV-3 en het aanvalsplan woningmarkt uitgevoerd. Het aanvalsplan had economische
motieven, maar heeft ook bijgedragen aan de kwaliteitsslag in de woningvoorraad. We
hebben het project “Blij(f) Thuis” van Mienskipssoarch gesubsidieerd, alsook “Mijn eigen
stekkie” in Harlingen.
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Potentiële bedreigingen voor de Friese bodem als de ontwikkeling en commerciële winning
van schaliegas, opslag van CO2, als een landelijke keuze van locaties voor ondergrondse
berging van radioactief afval lijken allemaal deze collegeperiode voor Fryslân niet aan de
orde te komen. Onze inspanningen hebben zich er dan ook vooral op gericht om dit ook voor
de verdere toekomst te voorkomen. Dat hebben we gedaan door input en lobby op diverse
terreinen, al dan niet samen met anderen rechtstreeks bij de Tweede kamer en via onze
deelname in het IPO. Ook hebben we de formele routes bewandeld door advies te geven
over de concept notitie schaliegas, het MER voor de Structuurvisie Ondergrond, het ontwerp
nationale programma radioactief afval en het breed programma bodem dat momenteel
ontwikkeld wordt. In alle gevallen is daarbij onze lijn geweest de Friese bodem van vreemde
stoffen verschoond te laten blijven.
Een extra waardevol deel van de Friese bodem wordt gevormd door dat deel dat uit
veenweide bestaat. We hebben in februari 2016 het uitvoeringsprogramma vastgesteld dat
voortvloeide uit de Veenweidevisie, en uw Staten daarover geïnformeerd. Alle activiteiten uit
dat programma zijn inmiddels opgestart. Dan gaat het om zaken als het opzetten van een
werkorganisatie met de relevante partijen, het (laten) uitvoeren van proeven, ontwikkeling
van tools voor landschappelijke inpassing, overleg over deelname aan een landelijke
funderingsherstelregeling en het opzetten van een databestand over kwetsbare funderingen.
We zijn ook gestart met overleggen met de streek over planvorming voor de negen kansrijke
gebieden. Er wordt bekeken wat in lopende inrichtingsprojecten alsnog aan
veenweideopgaven meegenomen kan worden. Ook wordt een plan van aanpak voor
bescherming van een selectie aan archeologische waarden voorbereid.
In april 2016 hebben uw Staten het 4e Waterhuishoudingsplan vastgesteld. Dit plan omvat
mede het maatregelenpakket voor Kaderrichtlijn Water, dat deels wordt uitgevoerd met
POP3-middelen. Daarvoor zijn een samenwerkingsovereenkomst en subsidieregeling
vastgesteld. Ook zijn we gestart met de maatregelen op grond van de gebiedsdossiers voor
de grondwaterbeschermingsgebieden en de uitvoering van een brede grondwaterstudie met
het oog op duurzame en betrouwbare drinkwatervoorziening. Voor de nadere invulling van
de Deltabeslissingen werken we samen met andere betrokken partijen aan onder meer de
verkenning van de meekoppelkansen langs het IJsselmeerkust.
In november 2016 ondertekenden we een nieuw Fries Bestuurakkoord Waterketen
voor de periode 2017-2020, als opvolging van het bestaande akkoord vanaf 2011. Dit
akkoord is een samenwerkingsverband tussen de Friese gemeenten, Vitens, Wetterskip
Fryslân en de provincie. Het moet leiden tot kosteneffectiever en kwalitatief beter beheer,
een kleinere personele kwetsbaarheid en het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van
Fryslân.
Wat gaan we nog doen?
We gaan door met het terugdringen van bestuurlijke drukte. Dat doen we door komend jaar
de inventarisatie die we al gemaakt hadden van bestaande agenda’s en overleggen op
‘blauw/groen’ terrein aan te vullen met die agenda’s en overleggen die daarbuiten vallen. De
samenwerkingsagenda’s met Heerenveen en Smallingerland zijn vrijwel afgerond (op het
het project “Oudega aan het Water” met Smallingerland na). We zullen geen nieuwe
samenwerkingsagenda’s afsluiten buiten de bestaande gebiedsagenda’s.
Wat betreft de Omgevingsvisie willen we de dialoog over verschillende integrale
thema’s met de mienskip samen met gemeenten organiseren. Besluiten daarover, zowel
door ons als door de deelnemende gemeenten, worden naar verwachting in februari
genomen. De resultaten van die dialoog gaan we weergeven in een koersdocument, in de
vorm van beleidskeuzes met argumentatie. Uw Staten bepalen op basis daarvan de koers
die verder uitgewerkt wordt tot een omgevingsvisie. Uiteindelijk zullen we de omgevingsvisie
op een nieuwe en moderne manier vormgeven, namelijk in de vorm van een digitale kaart.
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De Akkerbouw Academie is gerealiseerd. Daarom zullen onze inspanningen in het vervolg
liggen bij het faciliteren van de uitvoering van de opgestelde Kennisagenda.
Het ganzenbeleid wordt samen met de maatschappelijke partners geëvalueerd.
Deze evaluatie zal voor de zomer van 2017 aan uw Staten worden voorgelegd. De
uitkomsten daarvan zullen de provinciale inspanning de komende periode op dit dossier
(mede) bepalen. In het coalitieakkoord hebben we hierover gemeld dat als er bij de evaluatie
geen substantiële verlaging van de schade is, de winterrust in ieder geval maximaal 2
maanden blijft.
Om verder bij te dragen aan het herstel van de balans tussen landbouw en natuur
werken we aan twee Europese aanvragen die verband houden met Natuurinclusief en die
input leveren voor de nieuwe periode van het Europees landbouwbeleid. Het realiseren van
het Natuurnetwerk Nederland loopt achter op de planning, onder andere omdat er lange tijd
geen inzet gepleegd kon worden op particulier natuurbeheer. Met de goedkeuring van de
Europese Unie voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap in april is
hierin verandering gekomen. De tekorten op de natuuropgave dreigen op te lopen. Om deze
reden wordt in 2016 een extern onderzoek uitgevoerd naar de geplande Europese en Friese
natuuropgave. Daarin zal worden onderzocht of de opgaven haalbaar zijn binnen de
beschikbare tijd en middelen, en of de gewenste werkwijze en doelmatigheid realiseerbaar
is. Uw Staten zullen in het eerste kwartaal van 2017 worden geïnformeerd.
Waar de afgelopen periode het al dan niet invoeren van eigen regels voor de
landbouw niet echt aan de orde was, zal dat de komende tijd bij de omgevingsvisie wel een
punt van aandacht zijn. Ook op andere beleidsvelden zullen we hier alert op blijven.
We blijven eraan bijdragen dat het Friese woningenbestand beter past bij de
veranderende bevolkingsopbouw door het algemene beeld van de woningmarkt en de
veranderende vraag door veranderende bevolkingsopbouw per regio verder concreet te
maken. We gaan de bouwstenen maken voor ons nieuwe woonbeleid. We onderzoeken de
mogelijkheden van een transitiefonds.
In de zomer van 2017 zullen we een verder uitgewerkt uitvoeringsprogramma voor onze
inspanningen met betrekking tot de Veenweide presenteren. De landbouw bereidt
praktijkproeven voor met duurzame maïsteelt en duurzaam bodembeheer, die gaan voorjaar
2017 van start. In algemene zin zal het behoud van Veenweide een langdurig traject vergen.
De financiering daarvan na deze collegeperiode is nog wel een punt van aandacht.
Onlangs heeft het Rijk de ontwerp Structuurvisie Ondergrond ter inzage gelegd voor
inspraak. Uit die visie blijkt dat de Friese ondergrond potentie heeft voor diverse
ondergrondse activiteiten. Deze coalitieperiode zal dit waarschijnlijk niet tot concrete stappen
leiden maar het proces van visie- en beleidsvorming gaat wel verder. Vandaar dat wij onze
standpunten ten aanzien van ondergrondse activiteiten via een zienswijze in zullen brengen
op het ontwerp om de Friese bodem vrij te houden van vreemde stoffen.
De wegreconstructie van de rondweg Lemmer zal in mei 2017 starten en worden afgerond
in 2018. Om dat mogelijk te maken zullen wij de wegreconstructie voorbereiden en
aanbesteden in 2017 en het civiele werk en groenwerk (laten) uitvoeren in 2017 en 2018.
Om onze wegen beter onderhouden te maken gaan we het net aangenomen
beleidskader nader invullen om het onderhoudsniveau te verhogen naar niveau 7. Asset
Management zal daarin een centrale rol spelen en willen we in 2018 volledig operationeel
hebben. Dan weten we ook hoe de onderhoudstoestand van al onze infrastructuur is en of er
extra inzet nodig is om de 7 te bereiken
Om onze wegen veiliger te maken pakken we de komende jaren de 70 knelpunten
uit het RYP aan. Naar verwachting is het mogelijk om in ieder geval 80% van de knelpunten
nog in deze periode aan te pakken. Een aantal (vaak wat grotere) projecten vergt een
langere voorbereidingstijd door wettelijke en interne procedures. Ook verschaffen we in de
eerste helft van 2017 duidelijkheid over hoe wij de kruispunten met de N359 in Wommels,
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Bolsward en Burgwert veiliger gaan maken. Na deze keuze pakken we de voorbereidingen
zo snel mogelijk op om realisatie uiterlijk 2019 mogelijk te maken.
In 2017 komen we met alternatieven voor zonnepanelen op geleiderails en Solar
LED-verlichting in wegen om duurzaamheid te bevorderen.
Onze verdere inzet voor het van Harinxmakanaal zal in ieder geval bestaan uit het
tot een goed einde brengen van de genoemde al lopende activiteiten. Komend kwartaal zal
in ieder geval het gesprek moeten worden aangegaan met RWS-NN over de aanpak van
de Tjerk Hiddessluizen. Ook gaan we in ieder geval het traject Leeuwarden- Aansluiting
Prinses Margrietkanaal baggeren. De verdere inzet hangt af van het besluit dat uw Staten in
maart 2017 zullen nemen ten aanzien van de Friese vaarwegen.
We presenteren uw Staten op 15 januari een uitvoeringsgereed plan inclusief
financieringsvoorstel voor onze nieuwe aanpak van Breedband. We willen vervolgens begin
februari 2017 de vooraankondiging publiceren en de lening begin mei 2017 openstellen.
Beoordeling en besluitvorming over de verstrekking van (een) lening(en) moet voor de zomer
van 2017 plaatsvinden. De periode juli-oktober willen we benutten voor afsluiting van (een)
leningovereenkomst(en) en voorbereiding van de aanleg. In het najaar van 2017 moet dan
de realisatie van glasvezelnetwerken in de witte gebieden in Fryslân starten.
We blijven gemeenten faciliteren in het bereiken van overeenstemming met hun
relevante buurgemeenten over de verdeling van voorzieningen. Dat doen we door actief
te participeren in de samenwerkingsagenda’s Krimp, door menskracht en geld bij te dragen
in het proces om te komen tot keuzes. Maar ook door als college uit te stralen dat niet overal
alles meer kan, en dat het nodig is om keuzes te maken. Ook zijn we bezig aan onderzoek
naar een transitiefonds. Dit fonds kan zich op wonen richten, maar ook op maatschappelijk
vastgoed (gemeentehuizen, scholen, bibliotheken, dorpshuizen et cetera, die een andere
functie moeten krijgen in de toekomst, eventueel verduurzaamd moeten worden). Zo’n fonds
kan bijdragen aan gemeentelijke overeenstemming, als we de inzet ervan afhankelijk maken
van aanwezigheid van een voorzieningenspreidingsplan waaraan we kunnen toetsen.
De voornaamste nuttige bijdrage van ons als provincie als het gaat om de spreiding
van zorgvoorzieningen ligt op het vlak van faciliteren. We maken een inventarisatie van de
stand van zaken samen met het veld en presenteren deze aan u. Eventueel kunt u ervoor
kiezen een expertmeeting te organiseren. Hierna zullen wij bepalen op welke wijze(n) de
provincie de gunstigste bijdrage kan leveren aan de spreiding van zorgvoorzieningen. In dit
proces kan Zorgbelang een rol spelen.
Het nieuwe waterakkoord gaat, net als het huidige, om het verbinden van bestaande
initiatieven met bestaand geld en binnen de bestaande formatie. Daarnaast zijn er ook
concrete uitvoeringsprojecten gestart zoals een klimaatstresstest en de route ‘water
connecting’ van KH18. Andere, minder concrete maatregelen zijn bijvoorbeeld het
verankeren van klimaatadaptatie in de omgevingsvisie, toepassen van innovaties,
betrokkenheid bij de Green deal, afspraken over gebiedsdossier drinkwatervoorzieningen
etc.
Ook zijn we samen met Wetterskip Fryslân bezig met het opstellen van de bouwsteen
water voor de omgevingsvisie. De resultaten van de grondwaterstudie worden onder andere
gebruikt om met Vitens naar een nieuwe winlocatie voor drinkwater te zoeken.
Conclusies
De omvang van de Friese bevolking zal de komende jaren naar verwachting licht krimpen,
sterker in het noorden van de provincie. Dat ligt anders voor de aantallen huishoudens. Hun
aantal neemt toe en de samenstelling van huishoudens verandert, met alle gevolgen van
dien. Een daarvan is de huidige en verwachte mismatch tussen aanbod en wensen op de
woningmarkt, die aanzienlijk is.
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De Friezen zijn over het algemeen tevreden over de leefbaarheid van hun omgeving
en in de steden ook over de voorzieningen. Op het Friese platteland is die tevredenheid over
voorzieningen minder, en ook lager dan in Nederland als geheel.
De ganzenproblematiek blijft onverminderd groot, hun aantal blijft stijgen.
Het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland loopt achter op de planning.
De jarenlange daling van het aantal verkeersdoden lijkt voorbij, of sprake is van een
omslag naar een (lichte) stijging is op basis van één jaar nog niet te zeggen.
Als we kijken naar de resultaten die we op dit terrein hebben geformuleerd zien we een
duidelijke tweedeling. Die resultaten die zich grotendeels binnen onze grip bevinden halen
we vrijwel allemaal. Voorbeelden hiervan zijn het tot stand brengen van een Akkerbouw
Academie, zelfbeperking in onze regelgeving voor de landbouw, de manier waarop we onze
omgevingsvisie maken of onze wegen onderhouden en beheren.
Bij een ander deel van de resultaten hebben we onze ambitie verder gelegd dan puur
onze polsstok lang is. Daarbij zijn we meer een radertje te midden van anderen, wat dus ook
met meer complexiteit en onzekerheid over het behalen van de resultaten gepaard gaat. Dan
gaat het om zaken als het bereiken van overeenstemming tussen gemeenten in
krimpgebieden over hun voorzieningen, spreiding en bereikbaarheid zorgvoorzieningen en
de samenstelling van het woningbestand of de ontwikkeling van ganzenschade.
Voor die laatste categorie resultaten zijn een aantal keuzes denkbaar. Per onderwerp zullen
we daarin een keuze maken in onze voorstellen voor de kadernota, en wachten daarnaast
natuurlijk uw keuzes als Staten af. Voor de resultaten waar wij slechts een speler temidden
van velen zijn en succes daarom nog onzeker is zijn de mogelijke keuzes:
o accepteren dat onze grip beperkt is en mislukking dus mogelijk
o het resultaat beperkter, meer binnen onze grip, herformuleren
o binnen de mogelijkheden die we hebben meer middelen investeren in
faciliteren, verleiden e.d. om de kans op succes te vergroten
o het opgeven en ons terugtrekken op resultaten die voldoende binnen onze
macht liggen
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7) VOOR EEN MODERN PROVINCIAAL BESTUUR

Onze beloftes voor 2019 en de tussenstand in een oogopslag
Resultaten
Er is een vermindering van beleid en regels
(Verbanden van) burgers hebben het Recht op uitdaging
Herindeling van gemeenten gebeurt alleen op initiatief van gemeenten
We werken nauw samen met gemeenten, provincies en andere
overheden
De coalitie en oppositie werken constructief samen
De inhuur is minimaal met de helft verminderd
Er is één toegangsloket voor de provincie

Voortgang

Hoe heeft Fryslân zich ontwikkeld?
In tegenstelling tot de overige ambities uit het coalitieakkoord, waar ‘Fryslân’ slaat op de
wereld om ons heen, wordt bij deze ambitie met Fryslân ook deels onze eigen organisatie en
politiek-bestuurlijk systeem bedoeld.
Maar eerst de buitenwereld: Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel,
Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân zijn van plan om per 1 januari 2018 drie
nieuwe gemeenten te vormen1. De raden van de betrokken gemeenten hebben in april 2016
een gemeenschappelijk herindelingsadvies vastgesteld. Het wetsvoorstel ligt inmiddels bij de
Tweede Kamer. Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland zijn dit najaar gestart met een
herindelingsprocedure. Dantumadeel doet niet mee aan de herindeling, maar wel aan de
ambtelijke fusie die start op 1 januari 2017. Door deze twee herindelingen zullen er in 2019
nog 18 gemeenten in Fryslân zijn.
Samenwerking met andere overheden was iets waar we al jaren mee bezig zijn. Recent
zoeken we daar nieuwe vormen in door bijvoorbeeld gezamenlijk met de gemeenten de
omgevingsvisie te maken.
Op het grensvlak van buiten- en binnenwereld bevindt zich ons aanbod tot Recht op
uitdaging, burgers de gelegenheid geven desgewenst taken van ons over te nemen. In
augustus 2016 is gestart met de eerste pilot. De bediening van de provinciale brug in Baard
is voor drie maanden (tot einde seizoen) overgedragen aan de lokale caféhouder.
Op het vlak van ontwikkelingen in onze interne wereld hebben we nog niet zozeer veel
minder beleid gemaakt, als wel dat beleid zelf korter geformuleerd, in beleidsbrieven. We
zoeken nieuwe vormen van samenwerking met de Staten. Dit stuk zelf is onderdeel van
een proces daarin, uw vroegtijdige betrekking bij de kadernota. We hebben sinds 3 oktober
2016 een Klanten Contact Centrum, dat op 1 april 2017 zal worden uitgebreid tot een
Publieksplein.
Onze externe inhuur zal in 2016 teruggebracht zijn tot rond 24 miljoen van 26,7 miljoen in
2015, en sterk verder dalen tot rond 4 miljoen in 2019.

1

Voor Súdwest-Fryslân en Leeuwarden gaat het slechts om uitbreiding met (delen van) Littenseradiel
en Leeuwarderadeel.
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Wat hebben wij gedaan?
We proberen met de introductie van beleidsbrieven tot minder (omvangrijk) beleid te
komen. U heeft inmiddels 5 beleidsbrieven ontvangen. Uw Staten hebben naar aanleiding
daarvan in een motie aangedrongen op een gesprek met ons college over beleidsbrieven en
sturing. Dit gesprek zal begin 2017 plaatsvinden. Het verschijnsel beleidsbrieven is net
geëvalueerd, de resultaten zullen in dat gesprek een rol spelen.
Daarnaast zijn we op meerdere plekken bezig beleidsvorming innovatiever aan te
pakken, en ook tot een minder ouderwets en omvangrijk eindresultaat te komen. De
omgevingsvisie (zie ook hoofdstuk 6), die in brede samenwerking met overheden en de
Mienskip tot stand komt en een digitale visie zal zijn, is daarvan een goed voorbeeld.
We hebben in de eerste helft van 2016 onze bestaande regelgeving over de volle
breedte geïnventariseerd. Dat leverde een overzicht op van regelgeving die kan worden
ingetrokken dan wel op korte termijn wordt gewijzigd.
Een eerste experiment met Recht op uitdaging (de brug Baard) is zojuist afgerond. Dat
experiment wordt geëvalueerd. De resultaten daarvan zullen een van de bouwstenen
vormen voor een algemeen kader dat we aan het ontwikkelen zijn voor Recht op uitdaging
/maatschappelijk aanbesteden. Hierin wordt onder andere inzichtelijk gemaakt wat Recht op
uitdaging voor de provincie betekent en wat de samenleving nodig heeft om ons uit te
kunnen dagen (onder andere met betrekking tot Open data). Ook brengen we in kaart welke
taken vanuit het provinciale perspectief het meest kansrijk lijken voor Recht op uitdaging. Het
kader zal begin 2017 gereed zijn.
In het coalitieakkoord wordt de ambitie geuit om als provincie met Open data aan de
slag te gaan. Dit is van belang voor Recht op uitdaging (om te kunnen uitdagen moet je
weten wat iets kost en wat daarvoor gebeurt), maar heeft ook een veel breder belang om tot
een open overheid te komen. De afgelopen maanden hebben we een inventarisatie
uitgevoerd van de aanwezige datasets binnen de provincie en de geschiktheid daarvan voor
het uitvoeren van deze ambitie.
We hebben in het coalitieakkoord aangegeven dat het initiatief tot herindeling van
gemeenten zelf zou moeten komen en onze rol beperkt is tot faciliteren. Dat houdt concreet
in overleg met gemeenten over de herindelingsprocedure, voorlichting geven over de
wettelijke provinciale bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij dergelijke procedures.
Daarnaast vervullen we natuurlijk onze wettelijk vastgelegde rollen op dit terrein.
Voor de herindeling van noordwest-Fryslân dreigt vertraging doordat de Tweede
Kamer eind februari 2017 met verkiezingsreces gaat. Om te zorgen dat de behandeling voor
die tijd plaatsvindt hebben we met de betrokken gemeenten in december 2016 Kamerleden
rechtstreeks geïnformeerd over deze voorgenomen herindeling.
Samenwerken met andere overheden is voor de provincie Fryslân niets nieuws. Wel
proberen we hier nog weer stappen vooruit in te zetten, bijvoorbeeld door de Omgevingsvisie
samen met gemeenten vorm te geven. Op noordelijk niveau zijn we bezig met Groningen en
Drenthe om de mogelijkheden voor modernisering van de noordelijke samenwerking te
onderzoeken.
In het verbeteren van de samenwerking van ons college met uw Staten en tussen
coalitie en oppositie is ten eerste deze tussenbalans hiervan een teken. Die ontvangt u in
het kader van onze uitnodiging voor meer en eerdere betrokkenheid als Staten in het traject
van de kadernota 2018, waar u tot onze vreugde op bent ingegaan. Wij zoeken als
collegeleden daarnaast zo nu en dan (ook) de oppositiefracties op voor informeel contact.
Tenslotte is de Partij voor de Dieren vanuit de provinciale organisatie ambtelijk ondersteund
bij het ontwikkelen van een initiatiefvoorstel.
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De inhuur bij de provincie bedroeg in 2015 ca €27 miljoen. We hebben een eerste verlaging
ingezet naar rond € 24 miljoen in 2016. Die verlaging is ingezet door hier organisatorisch
strak op te sturen. Alle vacatures worden organisatiebreed bekeken waarbij het streven is
deze intern in te vullen door mobiliteit van medewerkers. Alleen bij hoge uitzondering wordt
een vacature ingevuld met externen.
Het Klanten Contact Centrum (KCC), ons toegangsloket,
operationeel.

is sinds

3 oktober 2016

Wat gaan we nog doen?
Komend voorjaar komen we met een kader voor Recht op uitdaging in uw Staten.
Afhankelijk van de daarin gekozen aanpak zullen we die vervolgens uitvoeren.
Ten aanzien van open data gaan we komend jaar een bijeenkomst van Friese
bestuurders met Open data in de portefeuille organiseren, de eerste datasets aanbieden,
een Hackaton organiseren waarin (nieuwe) toepassingen (apps) van data worden gecreëerd
en Open Data organisatorisch inbedden in overeenkomsten met externe partijen. Uiteindelijk
willen we, samen met Leeuwarden, komen tot één platform voor Open data waarop
overheden en overheidsgerelateerde partijen in Fryslân deze data ter beschikking stellen,
ontwikkeld en beheerd door de provincie Fryslân. De wijze waarop dit kan worden
gerealiseerd en de haalbaarheid ervan worden nu onderzocht.
Over onze omgang met beleid willen we, mede op uw verzoek, met u in gesprek gaan in
februari 2017. We hopen daar tot afspraken te kunnen komen over welke omgang met beleid
en uw sturing daarop past bij uw wensen en de ontwikkelingen in de wereld om ons heen.
Om tot minder regels te komen gaan we onze bestaande “dereguleringstoets” en het
bij subsidieregelingen gebruikte “risicoprofiel” samenbrengen in een integraal
afwegingskader beleid en regelgeving. Dat gebruiken we om in elk nieuw geval kritisch te
kijken naar de noodzaak van nieuw beleid en (complexiteit van) regelgeving. We gaan, mede
in het licht van de omvorming van onze organisatie, ook kijken naar het vereenvoudigen en
terugbrengen van interne procedures. Ook kijken we naar mogelijkheden onszelf te scherpen
op klantvriendelijkheid, door bijvoorbeeld bij beschikkingen een eigen streeftermijn in te
voeren, ruim binnen de wettelijke termijn.
We zullen de samenwerking met andere overheden blijven verdiepen, meer permanent in
samenwerkingsvormen als de streekagenda’s, SNN enzovoorts, en meer flexibel rondom
specifieke onderwerpen. Afhankelijk van de situatie zal die samenwerking vorm worden
gegeven.
Ten aanzien van herindeling blijven we dezelfde lijn volgen als voorheen. Komend jaar zal
veel inspanning gaan naar het desgewenst ondersteunen van Dongeradeel, Ferwerderadiel
en Kollumerland in hun herindelingstraject, en invulling geven aan onze wettelijke
bevoegdheden om een en ander mogelijk te maken.
Het Klanten contactcentrum, ons nieuwe toegangsloket, wordt begin 2017 aangesloten op
de relevante interne loketten. Medio 2017 wordt de focus verlegd naar aansluiting op externe
loketten. Daarnaast registreert het KCC de informatiebehoefte van klanten. Dat zullen we
gebruiken om onze website meer vraaggericht te maken.
Er komt per 1 januari 2017 één budget voor bedrijfsvoering waar zowel intern als extern
personeel uit betaald moet worden. Dit budget daalt de komende jaren. Inhuur wordt nog
wel apart geregistreerd, maar vormt een onderdeel van de totale bedrijfsvoeringskosten.
Verhoging van de bedrijfsvoeringskosten vind alleen nog plaats wanneer we als provincie
andere (nieuwe) taken krijgen.
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We blijven inhuur terugdringen door rigoureus te blijven sturen op inzet van eigen
personeel waar dat kan. Om dat mogelijk te maken verhogen we onze interne mobiliteit. In
2017 streven we naar een niveau van inhuur van € 16,6 miljoen. De jaren daarna willen we
de inhuur nog veel verder beperken dan aangeven in het coalitieakkoord, tot een niveau van
€ 4 miljoen vanaf 2020.
Het gesprek over beleidsvorming en sturing met uw Staten begin 2017 zien we als een
gelegenheid om de samenwerking van ons college met uw Staten en tussen coalitie en
oppositie te bespreken en tot afspraken over verdere verbetering te komen. De daaraan
gerelateerde discussie over de omgang met startnotities biedt daarvoor een ander
gelegenheid.
Conclusies
De meeste resultaten die we ons op dit punt hadden voorgenomen te realiseren liggen nog
op schema of zijn al behaald (één toegangsloket). Een taai onderwerp als het komen tot
minder beleid en regels verloopt nog iets moeizamer. U heeft als Staten aangeven nog
vragen en bedenkingen te hebben bij het verschijnsel beleidsbrief. Daarover zullen we in
gesprek gaan. Met het terugbrengen van regels is een begin gemaakt, maar is nog veel
meer nodig.
Ook bij het verbeteren van de samenwerking tussen coalitie en oppositie, en ons
college en uw Staten, is nog verbetering mogelijk. We zullen ons daar de komende jaren met
versterkte kracht voor inzetten, bijvoorbeeld door uw wens tot meer startnotities te
honoreren. Daarnaast kijken we natuurlijk met verwachting uit naar uw eigen ideeën als
Staten op dit onderwerp.
Ook bij de onderdelen die op koers liggen kunnen we nog niet op onze lauweren rusten. Tot
onze vreugde is dit jaar een eerste beroep gedaan op het Recht op uitdaging, maar we willen
de mogelijkheden daartoe en het gebruik ervan verbreden. Ten aanzien van herindeling is de
komende jaren ook nog voldoende in beweging, maar zullen we volgend blijven opereren.
Samenwerking met andere overheden is iets dat we al jaren doen, maar we willen die
vormen (blijven) vernieuwen en verdiepen. En ten aanzien van vermindering van de inhuur
zijn de vooruitzichten gunstig, maar die zullen alleen bewaarheid worden als we hier actief
op blijven sturen.
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8) CONCLUSIES
Veel gaat goed in Fryslân. Misschien wel het belangrijkste verschil met een aantal jaren
geleden is dat ook in Fryslân de economie zich herstelt. De werkgelegenheid lijkt zich te
herstellen, de werkloosheid daalt.
De Friese gemeenschappen blijven krachtig. Coöperaties nemen een grote vlucht.
Wel blijft ook hier de economische onderbouw van participatie wankeler dan elders. De
vergrijzing zet met volle kracht door en zal op veel terreinen, waaronder de woningmarkt,
gevolgen hebben.
Het gaat ook goed met duurzaamheid in Fryslân. Het energieverbruik per Fries daalt
sterk. De productie en het aandeel van duurzame energie nemen toe. Veel dorpen zijn bezig
zich om te vormen tot duurzame dorpen. Fryslân blijft een zeer geschikte provincie om te
fietsen of wandelen.
Het Fries handhaaft zich ook goed, en de beheersing ervan neemt zelfs nog licht toe.
Het aantal Friestalige/tweetalige locaties voor kinderopvang neemt toe, net als het aantal
drietalige scholen. De Omrop blijft voorlopig zelfstandig.
De Friezen zijn tevreden over de leefbaarheid van hun omgeving, en in de steden ook
over de voorzieningen.
Sommige zaken gaan ook minder goed. De Friese economie blijft een aantal structurele
kwetsbaarheden herbergen. Ook heeft het MKB het de afgelopen jaren zwaar gehad. De
cultuurdeelname in Fryslân is gedaald.
Op het platteland is de tevredenheid over het voorzieningenniveau lager dan in de
steden en elders in Nederland. Er dreigt een grote mismatch tussen woningaanbod en
woningwensen in Fryslân. De ganzenproblematiek blijft voorlopig groot en de daling van het
aantal verkeersdoden lijkt voorbij.
We hebben in ons coalitieakkoord twee typen resultaten geformuleerd. Een deel van de
resultaten die we wensten hadden we grotendeels of zelfs vrijwel volledig in eigen hand. Die
liggen grotendeels op schema of zijn zelfs al behaald. Er is ook een categorie resultaten die
nog niet gelukt is die op taaie interne terreinen als verminderen van regelgeving, beleid e.d.
liggen. We zullen uw Staten een startnotitie op dat onderwerp doen toekomen in de eerste
maanden van 2017.
Daarnaast hadden we resultaten geformuleerd die we belangrijk vonden, maar waar
onze invloed die van één partij te midden van (soms vele) anderen is. Een deel daarvan ligt
ook uitstekend op schema, maar bij andere is succes nog niet zeker. Ons voornemen om tot
een drastische verlaging van ganzenschade te komen lijkt zelfs helaas vooralsnog
onhaalbaar. In zijn totaliteit zijn we blij dat de meeste resultaten die zijn geformuleerd op
schema liggen of zelfs al behaald zijn.
De resultaten waar de situatie nog complex is en succes niet zeker liggen met name op het
ruimtelijke vlak. Daar zijn we veelal meer afhankelijk van derden. Ook hebben we destijds
ervoor gekozen niet terug te schrikken voor een ambitieuze formulering van sommige
resultaten. Voor elk resultaat waar succes nog onzeker lijkt maken we een keuze uit vier
opties:
o accepteren dat onze grip beperkt is en mislukking dus mogelijk
o het resultaat beperkter, meer binnen onze grip, herformuleren
o binnen de mogelijkheden die we hebben veel meer middelen investeren in
faciliteren, verleiden e.d. om de kans op succes te vergroten
o het opgeven en ons terugtrekken op resultaten die voldoende binnen onze
macht liggen
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Zoekgebieden
Op een aantal terreinen constateren we dat de ontwikkelingen in Fryslân zodanig zijn dat
extra provinciale aandacht geboden lijkt. Dan gaat het om het nog verder doorvertalen van
de gevolgen van vergrijzing voor ons beleid, het innovatiever maken van de Friese
economie, verder aansluiten op de ‘coöperatisering’ van Fryslân, meer aandacht voor
culturele participatie (waarbij KH2018 natuurlijk kansen biedt), aandacht voor
(overeenstemming over) voorzieningen op het platteland, verder moderniseren van ons
bestuur, verminderen van regels en beleid en verder strijden tegen ganzenschade. Tenslotte
zal de keuze die uw Staten maken over onze omgang met de opcenten vanaf 2020 ook
bepalend zijn voor veel van de rol die wij als provincie willen spelen.
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