
Reaksje FNP op rapport 
RUG/Coelo ‘Geldstromen 

tussen het Rijk en de provincie 
Fryslân’ 



Befêstiging fan feiten -1  

• Protte gasopbringsten út Fryslân. 10,59% fan 
NL. Sawat € 210 miljoen skjin nei it Ryk.    

• 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%).  

 



Befêstiging fan feiten -2  

• Hege wurkleazens (bystân en WW)-> relatyf protte 
útkearingen nei Fryslân. Hast €500 mln nei Fryslân!  

• Relatyf in soad âlderein yn Fryslân, ‘ûntgriening’. Alle 
jierren € 1,6 miljard AOW nei Fryslân.  

• Troch legere ynkommens yn Fryslân folle minder 
leanbelesting. Skeelt € 800 de ynwenner. € 515 miljoen 
foar hiel Fryslân. Ferklearret 29% fan ferskil.  

 NB: yn Fryslân by itselde wurk legere salarissen (CBS, 
2015)!  

• Amper jild nei wittenskiplik ûnderwiis/ ûndersyk nei 
Fryslân: Mar € 1,4 miljoen. 2 euro/ynwenner, 
gemiddeld NL: € 318/ynwenner.  
 



Befêstiging fan feiten -3  

• Ryk ynvestearret net folle yn wittenskip, ekonomy, 
kultuer en media yn Fryslân. Ferskil resp. € 204 
miljoen, € 36 miljoen, € 9 miljoen en € 26 miljoen. 
Totaal € 275 miljoen minder as dêr’t jo neffens 
ynwennertal ‘rjocht’ op hawwe;  

• Minder ynvestearrings yn ynfrastruktuer Fryslân 
(farwegen, spoarlinen, diken): € 7 miljoen minder op 
jierbasis.   

• Folle minder Ryksamtners yn Fryslân as yn trochsnee. 
2,46%, wylst yn Fryslân 3,78% fan befolking wennet. 
3.615 fan de 147.000 Ryksamtners yn Fryslân, by goede 
sprieding 5555.  
 



Undersyksynstituten NWO  



Kompleksiteit/ûndúdlikheden  

• Noch in protte ‘komplekse’ saken of rûge berekkenings. 
Bygelyks ymport/ynfierrjochten. Foar Fryslân mar 1,22% 
fan totaal, mar protte haadkantoaren fan ketens/(web-) 
winkels/bedriuwen binne bûten Fryslân; nei alle gedachten 
wurdt rekkene fia haadfestiging fan bedriuwen.  

• Idem omsetbelesting: BTW-sifers tsjin merkprizen binne 
per provinsje beskikber. Oandiel Fryslân mar 2,22%. Mar 
grutte ketens lykas AH, Jumbo, Lidl, Aldi en boumerken 
haadfêstiging bûten Fryslân. Itselde foar bedriuwen lykas 
ING, Friesland Campina ensfh. Neier ûndersyk nedich nei 
betrouberens sifers.  

• Net/amper rekken holden mei ferskil yn beleaning 
top/overhead en útfiering. By Ryk sitte measte topfunksjes 
yn DH. Top plysje+rjochtbank yn Grins ensfh.    
 
 



Djipper dolle makket mear dúdlik 

• Djipper, fierder ûndersyk smyt faak op dat de situaasje lang 
net evenredich ferdield is. Yn ferliking mei algemiene 
ferûnderstellingen. Utjeften hiel faak yn it neidiel fan 
Fryslân. Bygelyks: media (NPO < Omrop), wittenskiplik 
ûnderwiis en ûndersyk, gasbaten, ryksamtners, ekonomy…  

• As jo (noch) mear útsykje soenen, soe in noch grutter part 
better ferklearre wurde kinne.    

• Net/amper rekken holden mei ferskil yn beleaning 
top/overhead en útfiering. By Ryk sitte measte topfunksjes 
yn DH. Top plysje+rjochtbank yn Grins ensfh.  Yn model gjin 
rekken mei holden. Plus: komme tal personielsleden/grutte 
fan ynstellings altyd oerien mei útjeften?   

• Aktueel (2018): folle minder útkearings -> ferskil lytser!  
 



Ferskillen (belestings) ferklearre 
Bedraggen per ynwenner 

• Omsetbelêsting: € 1275.  
• Leanbelêsting: € 796. 
• Premys folksfersekeringen: € € 319  
• Premys wurknimmersfersekerings: € 319  

 
Totaal: € 2709 de ynwenner.  

 
 Coelo makket grut foarbehâld by BTW (omsetbelesting): ferrekkening fia 

haadfestigings bûten Fryslân?   
 Ferklearring: legere salarissen yn Fryslân en mear útkearings. 

Leanbelestings en premys wurde betelle nei rato fan hichte ynkommen.   
 Minsken mei legere ynkommens hawwe minder te besteegjen. Grutte 

ketens/bedriuwen faak bûten Fryslân, dêr wurdt BTW dan ferrekkene.  



Grutte ferskillen yn ynkommens (CBS, 
2014).  



Regional Innovation Scoreboard 

Mear ynnovaasje 
betsjut faak mear 
ekstra wearde 
produkt. Fryslân 
bongelt ûnderoan 
yn NL.  



Folle mear útjeften oan útkearings yn 
Fryslân 

• Bystân: € 38 miljoen ekstra   

• Jonghandikapten: € 30 miljoen ekstra 

• WW:  € 30 miljoen 

• AOW: € 152 miljoen ekstra  

 

 In protte jonge talinten ferlitte Fryslân, alle 
universiteiten bûten Fryslân. In âldere cq minder 
fitale, leger oplate befolking bliuwt efter.    

=> Gjin geunstige sifers! 
 



Gemeenten mei mear as 15% oan 
útkearings 



Opmerklik 

• Friezen betelje alle jierren 188 miljoen mei 
oan rinte op nasjonale steatsskuld (útgeande 
fan yn trochsnee 3,14% fan de belestings);   



De ferskillen 



(Politike) konklúzjes FNP (1)  

• Hiele grutte ûnbalâns yn de útjeften. Analyze makket 
dúdlik dat Ryk fierstente min ynvestearret yn Fryslân 
foar krusiale sektoaren: ekonomy, wittenskip/ 
ynnovaasje, kultuer, media en ynfrastruktuer.  

• Mei dêrtroch hegere wurkleazens, legere ynkommens 
en as gefolch ek minder belestingopbringsten.  

• ‘Braindrain’ fan jonge, talintfolle minsken nei oare 
regio’s-> minder ynnovaasje yn Fryslân 

• Fiksaasje op ‘Rânestêd/Brabân’ jout dêr 
kongesty/oerspannenheid. Yn oare regio’s krekt mear 
útkearings en legere ynkommens.    



Politike konklúzjes FNP (2) 

• Fryslân moat fûst meitsje nei Den Haach: mear 
ynvestearje yn ekonomy, ynfrastruktuer, wittenskip, 
media, kultuer.  

• Wat is effektiver en effisjinter: ynvestearje yn 
útkearings óf yn de sosjaal-ekonomyske struktuer?  

• Ryk soe belang hawwe moatte by sterke regio’s.  
• Bygelyks: universiteit: + 0,25% ekstra BBP;  
• Bygelyks: ynvestearje yn sluzen Koarnwertersân-> mear 

wurk skipswerf Makkum.  
• Legere wurkleazens + minder útkearings yn de regio’s 

bûten Rânestêd betsjut minder útjeften Ryk (win-win).  
 



Fragen?   


