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Fryslân kan voorgespiegelde werkgelegenheidseffecten kritischer
toetsen
Op maandag 12 november publiceerde de Noordelijke Rekenkamer het rapport Werkt
het?, over de beoordeling van werkgelegenheidsmetingen van structuurversterkende
programma’s die zijn uitgevoerd in de provincie Fryslân in de periode 2005-2015.
De Noordelijke Rekenkamer heeft drie structuurversterkende programma’s nader
bekeken: Fryslân Fernijt, het Friese Meren Project en Wurkje foar Fryslân. De
Noordelijke Rekenkamer heeft beoordeeld of:
• vooraf een deugdelijke inschatting is gemaakt van de te verwachten
werkgelegenheidseffecten;
• achteraf een deugdelijk vaststelling heeft plaatsgevonden van de gerealiseerde
werkgelegenheidseffecten;
• de provincie gebruik heeft gemaakt van deze inschattingen en vaststellingen.
Het merendeel van de ramingen is opgesteld door de subsidie-aanvrager. De
Rekenkamer constateert dat veel ramingen niet voldoen, aan de eisen die hieraan
gesteld worden; ze presenteren geen dekkend overzicht van de effecten en gaan
onvoldoende in op projectalternatieven, scenario’s, onzekerheden en risico’s. Positief
is dat drie ramingen zijn opgesteld door externe bureaus, waardoor de provincie zorgt
voor een kritische toets op de uitvoering. Bij het SNN is informatie over de
programma’s aanwezig, deze bereikt de Staten echter in onvoldoende mate.
De evaluaties die achteraf hebben plaatsgevonden zijn veelal opgesteld door
Provincie Fryslân. De kwaliteit van deze rapportages verschilt: van Talint foar Fryslân
zijn goede rapportages over tijdelijke werkgelegenheidseffecten beschikbaar. Deze
rapporten zijn benoemd als best practice, omdat ze een goed beeld geven van het
verloop en de resultaten van het programma. Van Fryslân Fernijt is de kwaliteit van
de eindrapporten als minder goed beoordeeld. Deze rapporten geven onvoldoende
inzicht in het werkgelegenheidseffect. Van de omvangrijke programma’s het Friese
Meren Project en Wurkje foar Fryslân heeft nog geen eindevaluatie plaatsgevonden.
Hiermee zijn er nog maar weinig lessen getrokken uit de grote structuurversterkende
programma’s. Informatie over vastgestelde werkgelegenheidseffecten die bij het SNN
aanwezig was, bereikte de Staten onvoldoende.
Aanbevelingen
De Rekenkamer beveelt de provincie Fryslân aan om ramingen en vaststellingen
kritisch te toetsen. Voer een ex ante en ex post evaluatie uit voor majeure en
risicovolle projecten. De Rekenkamer beveelt de provincie aan om informatie over
geraamde en vastgestelde werkgelegenheidseffecten op de agenda van PS te plaatsen.

Zo wordt de informatie uit evaluaties benut en wordt een grondslag ontwikkeld voor
een verbetering van het beleid op basis van feiten en ervaringen.
Daarnaast dient de provincie bij de kritische toetsing van inschattingen en
vaststellingen, nadrukkelijker gebruik te maken van de informatie die voor handen is
bij het SNN.
De reactie van Gedeputeerde Staten
GS herkent zich in algemeenheid in de conclusies en aanbevelingen van de
Rekenkamer.
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