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Beslutelist gearkomste fan D.S. 7 december 2021 
 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 49    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 30 novimber 2021 
   wurdt wizige fêststeld.  
 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
    
Bestemming 
Fryslân 

 B1 Veenweideprogramma 2021-2030 - Werkplan Veenweide 2022 

(Hoogland)   
  Aangehouden. 
   
   

 
Bestuurszaken  B2 Beantwoording schriftelijke vragen 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

GS stellen de antwoorden op de schriftelijke vragen op grond van artikel 41 
RvO vast. Het betreft: 
b. Beantwoording schriftelijke vragen van D66/ mevr. B. Bijlsma over 

ontgassing Friese wateren d.d. 27 oktober 2021. 
   
  D.S. beslute: 

de brief vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestuurszaken  B3 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Halfjaarlijkse stand van zaken Hegewarren’ (01939457) van het 

programma Veenweide; 
c. Brief ‘Ontwikkeling vluchtelingen Fryslân’ (01939317) van de afdeling 

Omgevingszaken; 
d. Brief Rapport 'Emissie reductie van ammoniak bij melkveebedrijven' 

(01940277) van de opgave Groen Fryslân; 
e. Brief ‘Planning PS-stikken, Fersette PS-stik ‘Kearen fan Fean’’ 

(01942417) fan de opjefte Groen Fryslân. 
   
  D.S. beslute: 

1. de brief aan PS bij punt b in te trekken; 
2. de brieven aan PSbij punt c, d en e vast te stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestemming 
Fryslân 

 B4 Aanvraag 2e fase Regiodeal Natuur Inclusieve Landbouw in 
Aldeboarn - De Deelen 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het veenweidegebied Aldeboarn - De Deelen (ADD) is sinds 2019 
onderdeel van de Regiodeal Natuur Inclusieve Landbouw (RNIL). De RNIL 
heeft 1,4 miljoen euro subsidie toegezegd aan het gebiedsproces ADD. Dit 
is opgeknipt in 2 fasen. De 1e fase van 400.000 euro is beschikt en  
in uitvoering. GS wordt nu gevraagd de aanvraag voor de 2e fase  
van 1 miljoen euro in te dienen bij de Stuurgroep RNIL.  

   
  D.S. beslute: 

de aanvraag voor de 2e fase van de Regiodeal Natuur Inclusieve Landbouw 
in Aldeboarn - De Deelen in te dienen bij de Stuurgroep Regiodeal Natuur 
Inclusieve Landbouw, middels bijgevoegde bijlagen.  
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Landbouw  B5 Ontwikkeling Kenniscluster Verzilting 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op basis van een extern advies wordt de oprichting van een landbouw 
georiënteerd kenniscluster verzilting, met de focus op de relaties tussen 
verzilting, gewasproductie, bodemkwaliteit en plantveredeling ingezet. Het 
consortium krijgt de opdracht om meer partijen dan tot nu toe te betrekken 
om het draagvlak te vergroten. Het cluster zet Friesland Internationaal mee 
op de kaart en biedt de mogelijkheid om kennis te ontwikkelen, verder te 
verspreiden en te vermarkten als exportproduct.   

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het ‘Advies kenniscentrum verzilting afronding 
fase 1’; 

2. explicitiet afstand nemen van smalle bandbreedte ‘zilte teelten’; 
3. het Kenniscluster Verzilting verder vorm te geven; 
4. in te stemmen met de ontwikkeling van een pilot project Zeeland – 

Friesland rondom akkerbouw en verzilting als eerste project van het 
Kenniscluster; 

5. in te stemmen met afwijking van het inkoopbeleid door 1 op 1 een 
opdracht te verstrekken aan het consortium kenninscluster verzilting, 
bestaande uit de partijen; de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), 
Wageningen University & Research (WUR), Hogeschool Van Hall 
Larenstein, Deltares, Academie van Franeker gevraagd en The 
Potato Valley (TPV); 

6. in te stemmen met het organiseren van een informerende bijeenkomst 
voor PS. 
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Klimaat en 
energie 

 B6 Bezwaar HFM tegen afwijzing verzoek intrekking PIP NHH en 
verzoek om prorogatie 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

HFM maakt bezwaar tegen het PS besluit van 22-9-21 tot afwijzing van het 
tweede verzoek om intrekking PIP NHH (Provinciaal InpassingsPlan Nij  
Hiddum Houw). HFM verzoekt om dat bezwaar rechtstreeks ter behandeling 
door te sturen naar de bestuursrechter (verzoek om prorogatie). In 
bijgevoegd PS stuk wordt PS geadviseerd dat niet te doen, paradoxaal juist 
om de zorgen van HFM en andere omwonenden van NHH serieus te 
nemen. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het bijgevoegde bezwaar en verzoek tot 
prorogatie van Hou Friesland Mooi dd. 4 november 2021 en  

2. PS d.m.v. bijgevoegd PS stuk te adviseren niet in te gaan op het 
verzoek tot prorogatie, maar het bezwaar ter advisering voor te 
leggen aan de provinciale Commissie bezwaar- en beroepschriften en 
klachten; 

3. het PS-stuk vast te stellen; 
4. kennis te nemen van bijgevoegd verzoek tot stillegging bouw 

windpark NHH d.d. 11 november 2021 van een 5-tal omwonenden. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 B7 Aanwijzen lid Algemeen Bestuur Waddenfonds 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Provinciale Staten besloten op 26 juni 2019 om drie GS-leden te benoemen 
als leden van het algemeen bestuur van het Waddenfonds. De heer De 
Rouwe is zijn lidmaatschap van het algemeen bestuur Waddenfonds van 
rechtswege verloren op het moment dat hij aftrad. Met bijgaand PS-stuk 
draagt het college gedeputeerde Douwstra voor als lid van het algemeen 
bestuur Waddenfonds in plaats van voormalig gedeputeerde De Rouwe. 

   
  D.S. beslute: 

1.  gedeputeerde Douwstra voor te dragen als lid van het algemeen 
bestuur van het Waddenfonds in de plaats van voormalig 
gedeputeerde De Rouwe; 

2. het PS-stuk hierover vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 B8 Uitvoering motie bestrijding jakobskruiskruidoverlast 

(Hoogland, Fokkens)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de vergadering van Provinciale Staten van Fryslân (hierna Staten) van  
22 september 2021 is een motie ingediend. De Staten hebben de motie 
‘Effektive oanpak bestriding jabikskrúswoartel’ aangenomen. De Staten 
verzoeken het College van Gedeputeerde Staten (hierna College) om 
effectief beleid en een uitvoeringsplan op te stellen. Daarnaast wensen de 
Staten dat de afstemming met andere partijen wordt geïntensiveerd om 
zodoende de jakobskruiskruidoverlast effectiever te bestrijden. De dienst 
legt een voorstel van de gevraagde aanpak aan GS voor. Voorgesteld wordt 
verder om Staten hierover per brief te informeren. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het financieringsvoorstel á €29.500 voor het 
uitvoeringsplan en de daaruit voortvloeiende acties;  

2. in te stemmen met bijgevoegd uitvoeringsplan bestrijding 
jakobkruiskruidoverlast;  

3. bijgevoegde informerende brief aan Provinciale Staten vast te stellen.   
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Waddenprojecten  B9 Programmaplan Fries Programma Waddenkust (Tweede lezing) 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Met het Fries Programma Waddenkust pakt de provincie de procesregie op 
de verschillende ontwikkelingen langs de Friese Waddenkust. Het doel is 
voorzien in de verbinding en afstemming tussen bestaande 
(gebieds)processen, opgaven en projecten langs de Waddenkust. Dit moet 
leiden tot bundeling van verschillende financieringsstromen en de inzet van 
personele capaciteit, waardoor de haalbaarheid van de initiatieven wordt 
vergroot.  

   
  D.S. beslute: 

het programmaplan Fries Programma Waddenkust vast te stellen.  
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Klimaat en 
energie 

 B10 Subsidie Duurzame Waddeneilanden 2021-2022 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In dit GS-stuk wordt voorgesteld om op basis van de aanvraag van het 
Samenwerkingsverband De Waddeneilanden, een incidentele subsidie van 
€ 220.000,- voor het project Duurzame Waddeneilanden 2021-2022 te 
verstrekken. Doel van het project is om d.m.v. de inzet van energiecoaches 
en met energiebesparende maatregelen de bewoners van de Friese 
Waddeneilanden een volgende stap in de energietransitie te laten maken 
d.m.v. bewustwording en besparing. 

   
  D.S. beslute: 

1. een incidentele subsidie van € 220.000,- te verlenen aan het 
Samenwerkingsverband De Waddeneilanden voor het project 
Duurzame Waddeneilanden 2021-2022;  

2. toepassing te geven aan de hardheidsclausule artikel 5.4 van de 
Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (Asv 2013) 
voor zover sprake zou zijn van de in artikel 2.8 onder e van de Asv 
2013 genoemde situatie (overlap Subsidieregeling Energiecoaches); 

3. de bijgevoegde beschikking met nummer 01938768 vast te stellen; 
4. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

   
   

 
Mobiliteit  B11 Afschalen dienstregeling busconcessies Fryslân 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Als gevolg van de coronapandemie heeft vervoerder Arriva te maken met 
een hoog ziekteverzuim onder de buschauffeurs. Enerzijds zijn chauffeurs 
ziek als gevolg van corona en anderzijds preventief thuis als gevolg van de 
huidige quarantainemaatregelen. Hierdoor kan de uitvoering van de huidige 
dienstregeling niet langer gewaarborgd worden. Arriva heeft daarom een 
verzoek gedaan tot het afschalen van de dienstregeling. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het afschalen van de dienstregeling van de beide 
busconcessies per 13 december 2021; 

2. bijgaande brief aan PS (met kenmerk 01941867)  vast te stellen; 
3. bijgaande brief aan Arriva (met kenmerk 01942794) vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 1 t/m 7 december 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten van 9 november t/m 6 december 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
 
Bestuurszaken  H3 Toezichtsvorm Friese gemeenten 2022 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De provincie houdt toezicht op de financiële positie van de gemeenten in 
Fryslân. Jaarlijks worden de begrotingen beoordeeld en wordt de 
toezichtsvorm bepaald.  
Al de 18 gemeenten krijgen het reguliere repressieve toezicht voor 2022.  

   
  D.S. beslute: 

1.  alle 18 Friese gemeenten voor 2022 onder repressief toezicht te 
plaatsen;  

2.  de toezichtsbrieven conform de bijgevoegde bijlage vast te stellen en 
deze te verzenden naar de desbetreffende gemeenteraden. 
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Kultuer en 
gastfrijheid 

 H4 Stimuleringsregeling cultuur: innovatie en experiment 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Ter besluitvorming de uitkomsten van de tweede openstelling van de 
Stimuleringsregeling Cultuur, onderdeel Culturele Producties, met een 
voorstel om het subsidieplafond van die openstelling achteraf te verhogen.   

   
  D.S. beslute: 

1. de adviezen van de adviescommisie aan te nemen; 
2. in te stemmen met de rangschikking van de aanvragen; 
3. het subsidieplafond voor het onderdeel Culturele Producties, tweede 

openstelling 2021, te verhogen met €42.770; 
4. de bijgesloten begrotingswijziging vast te stellen; 
5. de uit de rangschikking volgende subsidies toe te kennen. 

   
   

 
Landbouw  H5 Openstellingsbesluit POP3+ proceskosten kavelruil 2022 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De POP3 periode 2014-2020 is verlengd met 2 jaar (POP3+). Dat maakt het 
mogelijk een aanvullende openstelling proceskosten Kavelruil te doen. In de 
periode 2014-2020 is voor de proceskosten € 1.750.000 gereserveerd. Aan 
dit budget wordt per 2022 € 400.000 toegevoegd. 

   
  D.S. beslute: 

1. het bijgevoegde openstellingsbesluit ‘POP3+ proceskosten kavelruil 
2022 vast te stellen; 

2. de bijdrage van de provincie Fryslân vast te stellen op € 240.000,-- 
bestaande uit € 200.000 cofinanciering en € 40.000 uitvoeringskosten 
voor SNN en RVO en deze bijdrage ten laste te brengen van het 
Breed Cofinancieringsbudget onderdeel POP4. 
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Economie  H6 Wijzigingen subsidieregelingen No en Moarn pakket 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 28 april jl. hebben Provinciale Staten ingestemd met het 
herstelmaatregelenpakket Lop op 1: ‘No en Moarn’ deel II. Als onderdeel 
van ‘No’ is er een aantal subsidieregelingen opengesteld. Hierbij geven we 
van een drietal subsidieregelingen de stand van zaken en stellen wij een 
aantal wijzigingen voor. 

   
  D.S. beslute: 

1. het bijgevoegde besluit tot wijziging van de Subsidieregeling BOL-
stages Fryslân 2021 vast te stellen; 

2. het bijgevoegde Besluit tot bekendmaking wijziging van het 
subsidieplafond voor de Subsidieregeling BOL-stages Fryslân 2021 
vast te stellen; 

3. het bijgevoegde besluit tot wijziging van de Subsidieregeling verblijf 
en groepsexcursie 2021 vast te stellen; 

4. het bijgevoegde wijziging tot wijziging van de Subsidieregeling 
programmeringsimpuls culturele activiteiten vast te stellen. 

   
   

 
Leefberens 
 

 H7 Ophogen subsidieplafond subsidieregeling Iepen 
Mienskipsfûns Fryslân 2021, 2e tender, Wadden (categorie 
groot) 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Stichting Recreatiebelangen Vlieland heeft een project Stortemelk op 
Vlieland gestart dat bijdraagt aan meerdere provinciale doelen op het 
gebied van leefbaarheid, flexibel wonen, duurzaamheid, toerisme en 
gastvrijheidseconomie. Daartoe is in 2021 2e tender een subsidie-aanvraag 
IMF ingediend, die wegens het bereiken van het gepubliceerde 
subsidieplafond geweigerd moest worden. GS zijn bevoegd na sluiting van 
de tender het subsidieplafond te verhogen. We stellen voor het plafond op 
te hogen en de subsidiebijdrage alsnog te honoreren via deze constructie. 
Het gaat om een bijdrage van €75.000,- voor het onderdeel Leefbaarheid in 
het kader van een breder project ten aanzien van de (ver)nieuwbouw 
Stortemelk. 

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met de ‘Tweede wijziging Openstellingsbesluit  
IMF 2021/2’; 

2.  bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen; 
3.  het weigeringsbesluit met nummer 01913590 in te trekken; 
4.  de subsidie via bijgevoegde verleningsbeschikking te verstrekken na 

publicatie van het gewijzigde plafond. 
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Economie 
 

 H8 Vaststelling tweede openstellingsbesluit Nieuwe Economie 
Challenge Fryslân 2021 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 15 juni 2021 heeft uw college ingestemd met vaststelling en openstelling 
van de Nieuwe Economie Challenge Fryslân 2021. Het budget voor deze 
regeling is afkomstig vanuit het no gedeelte van het 2e no en moarn pakket. 
In juni is bewust € 230.000 aan beschikbaar budget niet opengesteld. Uw 
college wordt gevraagd om dit bedrag beschikbaar te stellen door een 
tweede openstellingsbesluit van deze regeling vast te stellen. 

   
  D.S. beslute: 

het bijgevoegde ”Tweede openstellingsbesluit Nieuwe Economie Challenge 
Fryslân 2021” vast te stellen. 

   
   

 
Publyksplein  H9 Openstelling Iepen Mienskipsfûns tender 2022/1 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het betreft het openstellingsbesluit van de eerste tender in 2022 van het 
Iepen Mienskipsfûns. In het openstellingsbesluit zijn de subsidieplafonds per 
categorie en per regio opgenomen en specifieke uitsluitingen voor de 
regeling per regio. De nieuwe aanvraagperiode is van 10 januari tot en met 
3 februari 2022 tot 17.00 uur. Het totale subsidieplafond voor tender 2022/1 
bedraagt € 1.230.000. Ook stelt dit GS stuk voor de opdrachtverlening voor 
de categorie klein voor de regio Zuidwest Fryslân te continueren in 2022.  

   
  D.S. beslute: 

1. het ‘Openstellingsbesluit Iepen Mienskipsfûns 2022/1’ met de  
daarin opgenomen aanvraagperiode van 10 januari tot en  
3 februari 2022 tot 17.00 uur en subsidieplafonds vast te stellen; 

2. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen; 
3. de opdrachtverlening voor de categorie klein voor de regio Zuidwest 

Fryslân voor 2022 te continueren. 
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Groen Fryslân  H10 Vaststellen eerste jaarplan 2022 Agenda herstel Biodiversiteit 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 26 mei jl. heeft PS ingestemd met het programma (hierna genoemd de 
gezamenlijke Agenda) herstel biodiversiteit. Op 6 juli jl. is in door GS 
ingestemd met de vervolgstappen, waaronder het in samenspraak met  
de partners opstellen van een eerste jaarplan 2022, ter uitvoering van  
de 6 thema’s die in de Agenda centraal zijn gesteld. Dit eerste jaarplan 2022 
wordt aan GS ter vaststelling voorgelegd. Het plan wordt ter kennisname 
aan PS aangeboden.  

   
  D.S. beslute: 

1. het jaarplan 2022 ter uitvoering van de agenda herstel biodiversiteit 
vast te stellen; 

2. in te stemmen met de inzet van het provinciale budget voor de 
beschreven acties in 2022 en de proceskosten voor 2022 en 2023, op 
basis van de in het jaarplan opgenomen begroting; 

3. de bijgevoegde informerende brief aan PS vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Groen Fryslân 
 

 H11 Extensie resp. additionele financiering Interreg North Sea 
program project BEESPOKE 

(Hoogland, Fokkinga, 
Douwstra) 

 

  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 
Door de gesamelijke partners is een extensie voor project BEESPOKE 
aangevraagd. Deze subsidie is reeds toegekend. Het Friese deel binnen het 
project heeft een omvang van €110.000,-- waarvan 50% subsidie en 50% 
cofinanciering vanuit de provincie. Aan GS wordt voorgesteld om € 55.000,-- 
beschikbaar te stellen als cofinanciering voor dit project. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met provinciale deelname aan de extensie van het 
project BEESPOKE, waarvoor reeds een subsidie van € 55.000 vanuit 
Interreg North Sea Program is verleend; 

2. een provinciale bijdrage van € 55.000 als cofinanciering beschikbaar 
te stellen;  

3. de bijgevoegde begrotingswijziging voor deze cofinanciering vast te 
stellen. 
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Mobiliteit  H12 Subsidieregeling Openbaar Vervoer Fryslân 2022 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Omdat de huidige “Subsidieregeling Openbaar Vervoer Fryslân 2016” op  
31 december 2021 afloopt, dient er een nieuwe regeling te worden 
vastgesteld. Deze regeling geeft nadere regels voor de subsidiëring van de 
openbaar vervoersconcessies, het beheer van openbaar vervoer, 
buurtbusprojecten en OV gerelateerde projecten in Fryslân. Voorgesteld 
wordt bijgaande “Subsidieregeling Openbaar Vervoer Fryslân 2022” vast te 
stellen, die per 1 januari 2022 in werking zal treden.    

   
  D.S. beslute: 

1. de “Subsidieregeling Openbaar Vervoer Fryslân 2022” vast te stellen; 
2. in te stemmen met subsidieplafond ten aanzien van hoofdstuk 3 

(projecten ten dienste van of gerelateerd aan openbaar vervoer) van 
1,5 miljoen euro voor de periode 2022 t/m 2024; 

3. bijgevoegde begrotingswijziging ten behoeve van het subsidieplafond 
vast te stellen 

4. bijgevoegde aanvraagformulieren vast te stellen, met betrekking tot 
paragraaf 2.2 en 2.3 en hoofdstuk 3 van de regeling. 

   
   

 
Waddenprojecten  H13 IKW Zoet op Zout - cofinanciering 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het gaat hier over uw besluit tot het verstrekken van een subsidie vanuit de 
subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân, onderdeel 6.1 
Cofinanciering Waddenfonds Fryslân van € 250.000 voor het leveren van 
een bijdrage in de realisatie van het IKW-project Zoet op Zout.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met cofinanciering aan het Waddenfonds project  Zoet 
op Zout naar aard, doelbereik, kosten en bekostiging; 

2. de beschikking tot subsidieverlening in het kader van de regeling 
Cofinanciering Waddenfonds Fryslân t.b.v. Het project ‘Zoet op Zout’ 
met zaaknummer PF-2021/224354 vast te stellen; 

3. de begrotingswijziging vast te stellen. 
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Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 7 december 2021 

 
Groen Fryslân  H14 Openstelling subsidie Tijdelijke subsidieregeling 

weidevogelbeheer 2021-2022 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer is ten behoeve van 
weidevogelbeheer gericht op biotoopverbetering door middel van vernatting 
binnen de weidevogellandschappen. Voor het openstellen van  
de subsidieregeling wordt het tijdvak 14 december 2021 tot en  
met 15 februari 2022 voorgesteld met een subsidieplafond van € 460.000,-.  

   
  D.S. beslute: 

1. de Tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer wordt opengesteld in  
de periode 14 december 2021 tot en met 15 februari 2022 met een 
subsidieplafond van € 460.000,-; 

2. de begrotingswijziging 2021-2022 vast te stellen. 
   
   

 
Groen Fryslân 
 

 H15 Opheging SKNL budzjet sa as oankundigde yn DS stik 
iepenstelling SKNL fan 12 oktober 2021 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Yn it DS stik fan 12 oktober 2021 wie al oankundige in opheging fan it SKNL 
plafond sa gau as PS op 24 novimber dêrmei ynstimd hat. Dat is no it gefal 
en dêrmei kin it plafond mei nochris  2 miljoen ophege wurde. It totaal foar 
prioriteit 3 en 4 komt dêrmei op 7 miljoen en dat wurdt ek oanfrege. Dêr 
njonken wurdt útsteld in wiziging op ynhâld fan de Kwalitatieve Ferplichting 
dy’t dêrtroch better te hanthavenjen is.  

   
  D.S. beslute: 

1. de wizige iepenstellingsbeslút SKNL foarjier 2021 fêst te stellen; 
Troch nochris € 2.000.000,-- foar de ôfwurdearring foar NNN grûn 
(prioriteit 3 en 4) beskikber te stellen boppe op de al € 5.000.000,--  
fan it  DS dat op 12 oktober troch DS fêst steld is;   

2. de begruttingswiziging fêst te stellen foar it ynstellen fan de 
subsydzjeplafonds; 

3. it oanpaste format Kwalitative Ferplichting fêst te stellen; 
4. de wiziging fan it iepenstellingsbeslút fêst te stellen. 
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 7 december 2021 

 
Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 H16 Begruttingssubsydzje The Tall Ships Races Harlingen 2022 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De stifting Harlingen Sail hat de provinsje it fersyk dien foar in finansjele 
bydrage om de tredde edysjes fan de Tall Ships Races yn 2022 yn Harns 
mooglik te meitsjen.  
De oanfraach is beoardield en it kolleezje wurdt frege om in 
begruttingssubsydzje fan € 540.000,- te jaan. De gemeente Harns docht 
tagelyk ek in bydrage fan € 535.000,-. Mei dit projekt krijt maritime 
technology, ien fan de fiif ekonomyske klusters dêr’t ús provinsje op 
ynternasjonaal nivo ûnderskiedend yn wêze wol, in grutte ympuls. Fierders 
meitsje de Tall Ships Races as selsstannich event ûnderdiel út fan Arcadia; 
de triënnale fan LF2028. Meimekoar wurde 300.000 besikers ferwachte, 
benammen ek bûten Fryslân wei.  

   
  D.S. beslute: 

1. yn te stimmen mei it beskikber stellen fan in bydrage fan € 540.000,- 
foar it evenemint The Tall Ships Races Harlingen 2022;  

2. taheakke beskikking mei merkteken 01937700 fêst te stellen, dêr’t in 
begruttingssubsydzje fan € 540.000 yn jûn wurdt oan stifting 
Harlingen Sail foar de útfiering fan de Tall Ships Races 2022 yn 
Harns; 

3. tapassing te jaan oan kêst 1.10 fyfde lid, ûnder b fan de Algemiene 
subsydzjeferoardering provinsje Fryslân 2013 (Asv) om de kosten dy’t 
al makke binne foar de ûntfangst fan de subsydzje-oanfraach te 
subsidiearjen fan 1 jannewaris 2020 ôf.  
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Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 7 december 2021 

 
Mobiliteit  H17 Subsidiebeschikkingen aanpak Niet Actief Beveiligde 

Overwegen (NABO's) 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Gedeputeerde Staten besluiten om voor de aanpak van twee Niet Actief 
Beveiligde Overwegen (NABO’s) subsidies aan gemeenten beschikbaar te 
stellen. Hiermee wordt de veiligheid op en rond het spoor verbeterd. De 
gemeente Súdwest-Fryslân ontvangt € 200.000,- voor het actief beveiligen 
met spoorbomen, bellen en lichtsignalen van de NABO bij Boazum. De 
gemeente Waadhoeke ontvangt € 246.000,- voor het saneren van de NABO 
bij Wjelsryp en het realiseren van een alternatieve ontsluitingsroute. De 
planning is dat de werkzaamheden uiterlijk in de zomer van 2022 worden 
gerealiseerd. 

   
  D.S. beslute: 

1. om € 200.000,- te beschikken aan de gemeente Súdwest-Fryslân om de 
NABO bij Boazum actief te beveiligen; 

2. om € 246.000,- te beschikken aan de gemeente Waadhoeke voor het 
saneren van de NABO bij Wjelsryp en het realiseren van een 
alternatieve ontsluitingsroute; 

3. bijgevoegde brieven aan de gemeenten vast te stellen; 
4. om het bedrag van in totaal € 446.000,- te dekken uit de gereserveerde 

middelen in de begroting van 2021 voor het NABO-programma. 
   
   

 
  


