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De FNP is wiis mei it tastânkommen fan it rapport fan it Coelo. Foar it earst is no in 
djipgeand ûndersyk útfierd nei de finansjele streamen tusken it Ryk en de provinsje 
Fryslân yn brede sin. De FNP komplimintearret de ûndersikers mei it ûnbidige wurk 
dat it lêste jier dien is.  
 
It rapport befêstiget in soad saken mar ropt ek wer nije fragen op.  
Yn it foarste plak wurdt troch it ûndersyk befêstige dat Fryslân in wingewest is as it 
giet om ierdgasbaten. De fjilden yn Fryslân soargje foar 10,59% fan de opbringst fan 
Nederlân, wylst hjir 3,78% fan de befolking wennet. Dat betsjut dat der sawat € 210 
miljoen skjin nei it Ryk ta giet. Benammen troch de hegere opbringsten út gaswinning 
is it oandiel fan de saneamde ‘net-belestingûntfangsten’ fan Fryslân 4,77%, wat gâns 
heger is as it persintaazje fan de Fryske befolking (3,78%).   
 
Yn it twadde plak wurdt troch it ûndersyk befêstige dat der yn Fryslân relatyf in soad 
minsken binne mei in útkearingssituaasje. It giet dan bygelyks om minsken yn de 
AOW, jonghendikapten, bystân en WW. Dat betsjut dat it Ryk dêr relatyf mear kosten 
foar makket as yn de rest fan Nederlân.  
 
Yn it rapport jouwe de ûndersikers fan Coelo oan, as it oer de Ryksútjeften giet: ‘We 
kunnen niet met zekerheid zeggen dat men in Fryslân inderdaad meer ontvangt dan 
in de rest van Nederland’. Dy konklúzje ûnderskriuwt de FNP. Wol is de FNP fan 
betinken dat der in hiele grutte ûnbalâns sit yn de útjeften fan it Ryk yn Fryslân. It Ryk 
jout fierstente min út oan krusiale sektoaren yn Fryslân, yn ferliking mei de rest fan 
Nederlân. Op grûn fan de bedraggen per ynwenner kin berekkene wurde dat der op 
jierbasis € 36 miljoen te min útjûn wurdt oan ekonomy, € 204 miljoen oan wittenskip, 
€ 9 miljoen oan kultuer, € 26 miljoen oan media, € 7 miljoen oan ynfrastruktuer, € 27 
miljoen oan plysje en € 53 miljoen oan it basisûnderwiis. Meielkoar ientredde miljard 
minder it jier!   
 
Troch it Ryk wurdt amper jild útjûn oan wittenskip (oplieding én ûndersyk) yn Fryslân. 
Mar € 2 de ynwenner, wylst dat gemiddeld yn Nederlân € 318 is. Dêrtroch is sprake 
fan in grutte braindrain. Alle jierren ferlitte neffens gegevens fan it CBS 1500 oant 
2000 jonge, talintfolle minsken Fryslân. It giet benammen om minsken tusken 15 en 
30 jier. Oarsaak is it ûntbrekken fan in universiteit en gruttere ûndersyksynstituten. 
Omdat ynnovaasje gearhinget mei de oanwêzigens fan universiteiten en heech 
oplaat personiel, skoart Fryslân fan hiel Nederlân it minst op de Regional Competitive 
Index fan de EU. In yndikator foar de ekonomyske skoare fan regio’s. En minder 
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ynnovaasje betsjut wer minder wearde-tafoeging oan produkten, dus minder BTW-
opbringst yn Fryslân foar it Ryk. 
It Ryk jout neffens de berekkenings fan Coelo alle jierren € 7 miljoen minder yn 
Fryslân út oan ynfrastruktuer (Rykswegen, farwegen en spoarlinen). Yn dat ljocht mei 
it in skandaal neamd wurde dat de wurksumheden foar de brêgen by Koarnwertersân 
pas yn 2050 en de Skarsterrien pas yn 2048 klear binne…  
 
De folle legere útjeften fan it Ryk foar krusiale sektoaren yn Fryslân hawwe sûnder 
mis effekten. Minder ynvestearrings yn ekonomy, wittenskip/ynnovaasje en 
ynfrastruktuer betsjut in hegere wurkleazens. Dêr betellet it Ryk dan oan de oare kant 
wer foar yn de foarm fan folle mear útkearings en krijt mei dêrtroch ek wer minder 
belestingynkomsten werom. Ommers, as minsken minder fertsjinje (legere 
ynkommens), kinne se ek minder útjaan en betelje se ek minder preemjes.  
Jo kinne jo dan de fraach stelle: Wat is effektiver en effisjinter: ynvestearje yn 
útkearings óf yn de sosjaal-ekonomyske struktuer?  
 
Op grûn fan de troch de ynwenners betelle belestingpersintaazjes is fierder in 
nijsgjirrige konklúzje dat de Friezen alle jierren leafst € 188 miljoen meibetelje oan de 
rinte op de nasjonale steatsskuld fan Nederlân.   
 
It hat de FNP bliken dien dat by it djipper graven nei krekte ynkomsten en útjeften, 
meastentiids oan de hân fan gegevens fan it Ryk sels, neier ûndersyk faak as 
gefolch hat dat de útjeften fan it Ryk yn Fryslân leger binne as yn earste ynstânsje 
berekkene. Of oarsom, dat de ynkomsten út belestings faak heger binne. Bygelyks 
as it giet om útjeften foar Ryksamtners. Alhoewol’t de befolking fan Fryslân 3,78% 
fan hiel Nederlân útmakket, is hjir mar 2,46% fan it tal Ryksamtners wurksum. 3.615 
fan de 147.000 Ryksamtners wurket yn Fryslân, mar by in goede sprieding soenen 
dat 5555 wêze. Dêrby moat dan ek noch in ferdiskontearing plakfine, omdat de 
topamtners mei de heechste ynkommens meastentiids op de ministearjes yn en om 
Den Haach wurkje. Yn de berekkenings is der no fan út gongen dat alle Ryksamtners 
oer hiel Nederlân itselde fertsjinje. Itselde foar de belestings. Omdat de ynkomsten 
foar BTW ferrekkene wurde troch de haadfestigings fan winkels en bedriuwen, sil in 
soad BTW dat troch de Friezen betelle is, net by de belestingynkomsten fan Fryslân 
optelt wurde. Coelo hâldt dan ek in grutte slach om de earm as it giet om de legere 
BTW-opbringsten yn Fryslân. It giet lykwols wol om in grut ferskil fan € 1200 op 
jierbasis. De FNP wol dus in grutte kanttekening sette by dy berekkening yn it 
rapport.  
 
Der is alle reden ta fierder ûndersyk. Yn it foarste plak binne de krekte 
belestingôfdrachten troch de ynwenners en bedriuwen net helder. Alhoewol’t dat 
neffens de offisjele statistiken dreech te achterheljen is, soe dochs besocht wurde 
moatte om de BTW en ynfierrjochten better yn byld te bringen. Grutte ketens lykas 
AH, Jumbo, Lidl, Aldi en boumerken hawwe harren haadfêstigings bûten Fryslân en 
ferrekenje dêr harren belestings. Ek al is it foar in part troch de Friezen opbrocht. 
Itselde foar bedriuwen lykas ING, Friesland Campina ensfh. Der is neier ûndersyk 
nedich nei de betrouberens fan de sifers. 
Yn it twadde plak soe it nijsgjirrich wêze om sa’n ûndersyk foar alle provinsjes te 
hâlden. Mei it each op de legere ynkommens en it gruttere tal útkearingen oan de 
rânen fan Nederlân wylst der tagelyk grutte kongesty- en personielsproblemen binne 
yn de Rânestêd, is it nedich om kritysk te sjen nei de geografyske sprieding fan de 
Ryksútjeften. En dan benammen te sjen wêr wat útjûn wurdt.  



Fierder moat opmurken wurde dat guon berekkenings fan 2016 binne, bygelyks as it 
giet om de minsken mei in bystâns- of WW-útkearing. Dêr moat dan in fikse 
korreksjeslach op plakfine, om’t dy oantallen no (2018) fiks weromrûn binne.    
 
Haadkonklúzje fan de FNP is dat Fryslân in fûst meitsje moat nei Den Haach ta. It 
sintralistysk ynstelde Ryk docht Fryslân slim tekoart. Der is sprake fan in grutte 
ûnbalâns yn útjeften. It Ryk moat dêrom mear ynvestearje yn ekonomy, 
ynfrastruktuer, wittenskip, media en kultuer yn Fryslân. Dat betsjut mear wurk yn 
Fryslân en minder útkearings. Dêr hawwe sawol it Ryk as Fryslân baat by.  
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