
Suggestie onderzoeksvoorstel NRK  

Voorstel: Kostenontwikkeling gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen Fryslân  

Inleiding  

De provincie is deelnemer in verschillende Gemeenschappelijke regelingen (GR’en) en verbonden partijen. Er 

zijn verbonden partijen waar geen financiële bijdrage verschuldigd is, bijvoorbeeld omdat de provincie 

aandeelhouder is en op die manier zelfs revenuen ontvangt.  

Voor de meeste GR’en en verbonden partijen dient echter wel jaarlijks een bijdrage/contributie betaald te 

worden. Dit betreft in elk geval de volgende organisaties: FUMO, SNN, NOM, NRK, Tresoar, IPO, Marrekrite, 

HNP, Thialf OG BV, Coöperatie Openbare verlichting en Energie Fryslân en Omgevingsdienst Groningen.  

In 2021 betaalt de provincie Fryslân volgens haar begroting in totaal aan bovengenoemde partijen een bijdrage 

van bijna € 15 miljoen.  

Dit gaat respectievelijk naar de volgende partijen: FUMO (€6,6 miljoen), SNN (€790.000), NOM (€633.000), NRK 

(€284.000), Tresoar (€3,5 miljoen), IPO (€1,3 miljoen), Marrekrite (€542.000), HNP (€19.500), Thialf OG BV, 

Coöperatie Openbare verlichting en Energie Fryslân (€16.500) en Omgevingsdienst Groningen (€775.000).  

 

Vraagstelling:  

Het is hoogstwaarschijnlijk dat als gevolg van de verminderde financiële reserves en budgetten van de 

provincie in combinatie met bezuinigingen van het Rijk als gevolg van de financiële corona-steunpakketten er 

de komende jaren bezuinigingen zullen volgen. Hierbij is het onontkoombaar dat ook naar de verbonden 

partijen moet worden gekeken. Dit is echter nog niet zo eenvoudig, aangezien er sprake is van constructies met 

vele belanghebbenden, een ingewikkeld democratisch mandaat en weinig zicht op de kostenontwikkelingen.    

Daarom leggen wij de volgende suggesties voor hoofd- en deelvragen aan de NRK voor:  

Hoofdvraag: Hoe kan de provincie Fryslân meer grip krijgen op de kostenontwikkeling van de verbonden 

partijen?  

Deelvragen:  

1. Worden kostenstijgingen door de verschillende verbonden partijen goed onderbouwd en hoe kan dit 

(eventueel) worden verbeterd?  

2. Hoe kunnen de sturingsmogelijkheden van PS op de verbonden partijen verbeterd worden? Zowel op 

organisatorisch, financieel als op informatiegebied?   
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