
1/3

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-615064520 (DOS-2017-

0001916)

Contact

M.A.M. Niesink

Tel: 06-55449575

mam.niesink@pzh.nl

Onderwerp

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). 

Advies
1. Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten als werkgever van de Statengriffie 

wordt geϊnformeerd over de gevolgen van de Wnra;
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake de implementatie van de Wnra. 

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
-Statenbrief Wnra
-Publiekssamenvatting

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar M.A.M. Niesink Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Bouchlas, GHA digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Baljeu, J.N.

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 24 oktober 2017 30 oktober 2017
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1 Toelichting voor het College

Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wnra. In de brief aan PS 

informeert GS op hoofdlijnen over deze wet en de gevolgen hiervan omdat deze wet voor de 

Statengriffie als werkgever van belang is. 

De Wnra heeft tot doel de verschillen in de behandeling van de ambtenaren en werknemers in de 

particuliere sector weg te nemen. Ook speelt mee dat de tweezijdigheid in het privaatrechtelijk 

arbeidsrecht een beter uitgangspunt is voor gelijkwaardigheid tussen de ambtenaar en de 

werkgever dan de eenzijdige publiekrechtelijke aanstelling die de provincieambtenaren op dit 

moment hebben. Daarnaast hebben het verminderen van de regeldruk en de overtuiging dat het 

bestuursrecht minder geschikt is om arbeidsgeschillen op te lossen meegespeeld bij de invoering 

van de Wnra. 

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wet is 1 januari 2020. De implementatie van de Wnra 

zal op drie niveau’s plaatsvinden (zie hiervoor de inliggende informatieve brief aan PS). 

Zo nodig zal GS of IPO PS tijdig informeren als er een inhoudelijke bijdrage wordt gevraagd in het 

proces of als er belangrijke ontwikkelingen zijn. 

Financieel en fiscaal kader

De implementatie van de Wnra brengt kosten met zich mee voor de provincie Zuid-Holland. Dit 

betreft scholingskosten, kosten voor het aanpassen van de systemen en eventueel kosten voor 

communicatie. Het is op dit moment niet duidelijk wat de omvang van deze kosten zullen zijn.

In overleg met Joost van Aardweg (accountmanager FJZ) gaan wij ervan uit in 2018 een totaal 

overzicht van de kosten en de financiering te kunnen presenteren. 

Juridisch kader

Geen opmerkingen. 

2 Proces

Vanwege de omvang, alsook het belang van een correcte invoering op zowel sectoraal als 

provinciaal niveau, en de onderliggende relaties tussen de activiteiten, is door het ICP aan een 

multidisciplinaire werkgroep opdracht gegeven om een plan van aanpak te maken en het proces 

te borgen. Het reeds opgeleverde plan van aanpak bevat een aanzet voor een provinciaal 

projectplan. Dit sectorale projectplan is als basis gebruikt voor een plan van aanpak voor de 

provincie Zuid-Holland. Er zal een provinciale projectgroep ingericht worden die in nauw contact 

staat met de interprovinciale projectorganisatie en de projectgroepen bij andere provincies ter 

implementatie van de Wnra. 

Vervolgproces:

Zo nodig zal GS of IPO, PS tijdig informeren wanneer er een inhoudelijke bijdrage wordt gevraagd 

in het proces of als er belangrijke ontwikkelingen zijn. 
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3 Communicatiestrategie

Over de invoering van de Wnra wordt na afloop van de implementatie van de nieuwe cao 

provincies 2017-2018 in januari 2018 gecommuniceerd via een nieuw aan te maken groep op het 

binnenplein. Er zal gedurende het laatste kwartaal van 2017 aandacht voor zijn door middel van 

een vooraankondiging via onze interne cao-groep op het binnenplein:

http://binnenplein.pzh.nl/groepen/cao-groep. 

Gezien het volume van de transitie en het feit dat het alle medewerkers raakt is er een 

communicatieadviseur bij het project aangesloten. 

Vanuit de sectorale projectorganisatie zullen diverse instrumenten aangereikt worden (onder 

andere een website en FAQ) waarbij de vertaling naar de provincie Zuid-Holland gemaakt zal 

worden. 
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