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Beslutelist gearkomste fan D.S. 1 juni 2021 
 
 ___________________________________________________________________________________  

Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting / beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
  b. Planning PS-stukken 

 wurdt wizige fêststeld. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 22    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 25 maaie 2021 
   wurdt wizige fêststeld. 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
    
Kultuer en 
gastfrijheid 

 B1 Wijziging Covid-19 regeling VTE sector 

(Fokkens)   
  Aangehouden. 
   
   

 
  



 
2 

 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting  beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
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Bestuurszaken  B2 Beantwoording schriftelijke vragen 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

GS stellen de antwoorden op de schriftelijke vragen op grond van artikel 42 
RvO vast. Het betreft: 
b. Beantwurding skriftlike fragen fan it CDA/ dhr. R. Algra oer chicanes 

N380 fan 12 maaie 2021; 
c. Beantwurding skriftlike fragen fan it CDA/ dhr. R. Algra oerde N354  

fan 17 maaie 2021; 
d. Beantwoording schriftelijke vragen van het FvD/ dhr. E. Jousma over 

No en Moarn, deel II d.d. 10 mei 2021; 
e. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/ dhr. J. Knol, PvdD/  

dhr. M. Brouwer en de SP/ mevr. H. Goede over het effect van 
stikstofdepositie op biodiversiteit d.d. 11 mei 2021; 

f. Uitstel beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/  
mevr. H. Janssen en dhr. J. Stalenburg over regionale en lokale media 
d.d. 10 mei 2021. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting  beslút D.S. 
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 ___________________________________________________________________________________  
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Bestuurszaken  B3 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgestelde wordt de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Overbruggingsconcessie busvervoer Fryslân’ (01883221) van 

de opgave Mobiliteit; 
c. Brief ‘Stand van zaken gebiedsontwikkeling Hegewarren’ (01883603) 

van de opgave Veenweide; 
d. Brief ‘Toezegging 2587, achtergrond cijfers aanrijdingen damherten’ 

(01882630) van de opgave Bioderversiteit en landschap (Deze brief is 
reeds verzonden); 

e. Brief ‘Toezegging gesprekken gemeenten ihkv de RES’ (01882312) 
van de opgave Klimaat en Energie (Deze brief is reeds verzonden); 

f. Brief ‘Versterking kapitaalstructuur Alliander NV’ (01884058) van de 
afdeling Financien en Personeelszaken; 

g. Brief ‘Verzoek behandeling Landbouwagenda PS vergadering 23 juni 
2021’ (01882576) van de opgave Landbouw; 

h. Brief ‘Aanvulling procesomschrijving bodembeleid’ (01868476) van de 
afdeling Omgevingszaken; 

i. Brief ‘Kommunikaasje DS – PS’ (01884160) van de afdeling 
Bestuurszaken; 

j. Brief ‘Update zonnepanelen en verzekerbaarheid Thialf’ (01884298) 
van de opgave Ondernemend en Energiek Fryslân 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven aan PS bij punt b, d, e, f, h en j vast te stellen; 
2. de brief aan PS bij punt c te wijzigen en gedeputeerde Hoogland te 

mandateren die brief vast te stellen; 
3. de brief aan PS bij punt g in te trekken; 
4. de brief aan PS bij punt i te wijzigen en de CdK te mandateren die brief 

vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting  beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 1 juni 2021 

 
Landbouw  B4 Prestatieovereenkomsten 2021 provincie Fryslân-RVO m.b.t. de 

uitvoering POP3 en POP3+ en 12 maandsrapportage POP3 2020 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Rijk en provincies hebben in 2014 het Convenant Uitvoering POP3 
vastgesteld. De wettelijke (Europese) taken m.b.t. de uitvoering van de 
regeling POP3 worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO.nl). Jaarlijks wordt tussen provincie en RVO een 
Prestatieovereenkomst (PO) voor de werkzaamheden van het betreffende 
jaar vastgesteld. Voorgesteld wordt  
de PO 2021 werkzaamheden POP3 en de aanvulling werkzaamheden 2021 
POP3+ te tekenen. 

   
  D.S. beslute: 

1. akkoord te gaan met de Prestatieovereenkomst voor de vergoeding van 
de werkzaamheden van RVO.nl voor POP3 2021 niet grond gebonden 
d.d.  
17 december 2020 en de indicatie van uitvoeringskosten POP3+ niet 
grondgebonden 2021 d.d. 15 april 2021;  

2. gedeputeerde Fokkinga te machtigen om de hiervoor onder besluit 1 
genoemde overeenkomst Prestatieovereenkomst POP3 2021 en de nog 
te ontvangen definitieve tekenversie Prestatieovereenkomst 
uitvoeringskosten POP3+ 2021 (overeenkomstig voorliggende indicatie) 
namens de provincie te ondertekenen. 

   
   

 
Ondernemend 
en energiek 
Fryslân 

 B5 De gevolgen van het coronavirus op de Fryslândei 2021 

(Brok)   
  Aangehouden. 
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Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting  beslút D.S. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 26 mei t/m 1 juni 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten over de periode van 24 t/m 31 mei 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
Taal en kennis  H3 Wiziging Subsydzjeregeling kultuer en mienskip, paragraaf 4.3 

Materiële ynstânhâlding Frysk 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De materiële ynstânhâlding foar it Frysk (MYF)  wurdt it jier keppele oan de 
profilen fan it Taalplan Frysk. Troch dizze keppeling moatte de byhearrende 
tariven de learling yn in profyl mei de wiziging fan de subsydzjeregeling 
opnommen wurde yn de regeling. De tariven de learling yn in profyl feroarje 
elk jier troch it feroarjen fan it tal learlingen binnen it profyl en troch de 
evenredige opbou fan de tariven fan de profilen. 

   
  D.S. beslute: 

1.  taheakke wiziging fan de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip 
Fryslân, paragraaf 4.3 Materiële ynstânhâlding Frysk, fêst te stellen; 

2.  it risikoprofyl fan de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân, 
paragraaf 4.3 Materiële ynstânhâlding Frysk te ferheegjen en fêst te 
stellen op “hoog”. 
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MEIDIELINGS 
 
  a. Vervuiling percelen met (agrarisch) natuurbeheer a.g.v. brand 

  houthandel in Noardburgum: foar kundskip oannommen.  
 


