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Ofwêzich: deputearre mefrou Fokkens 
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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
    
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 5    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 26 jannewaris 2020 
   wurdt ûnferoare fêststeld.  
 

 

BESPREKPUNTEN 
 
Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 B1 Evaluatie Nota Weidevogels 2014-2020 en Startnotitie 
Weidevogels 2021-2030 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het weidevogelbeleid (Nota Weidevogels 2014 – 2020) is geëvalueerd in 
samenwerking met de Olterterppartners en de Rijksuniversiteit Groningen. 
Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit deze evaluatie is een 
Startnotitie Weidevogels 2021 – 2030 opgesteld, waarin drie ambitieniveaus 
voor het toekomstige weidevogelbeleid worden beschreven. GS stellen de 
Startnotitie vast, bepalen een voorkeursambitiniveau en sturen de evaluatie 
ter kennisname en de startnotitie ter besluitvorming naar Provinciale Staten. 
Op basis van het door PS gekozen ambitieniveau, wordt in samenspraak 
met de partners het nieuwe Weidevogelbeleid 2021 – 2030 opgesteld.  

   
  D.S. beslute: 

1.  de Evaluatie Nota Weidevogels 2014-2020 ter kenisgeving aan te 
nemen; 

2.  de Startnotitie Weidevogels 2021-2030 vast te stellen; 
3.       kennis te nemen van het advies van de PCLG en de adviezen mee  

te nemen in de nadere uitwerking van de Startnotitie Weidevogels 
2021-2030; 

4. ambitieniveau twee alsvoorkeursoplossing op te nemen in het PS 
stuk; 

5. het PS stuk vast te stellen en de stukken naar PS te zenden en aan 
PS te adviseren in te zetten op de uitwerking van ambitieniveau twee. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Kultuer en 
gastfrijheid 

 B2 Het vaststellen van de Stimuleringsregeling Cultuur voor 
Ontwikkeling en Innovatie en de Adviescommissie voor 
Ontwikkeling en Innovatie 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De adviescommissie Ontwikkeling en Innovatie benoemen en de 
Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en Innovatie vaststellen en 
openstellen. De regeling beoogt stimulering en professionalisering van de 
Friese culturele sector. 

   
  D.S. beslute: 

1. de Stimuleringsregeling Cultuur Ontwikkeling en Innovatie en 
bijbehorende toelichting vast te stellen; 

2. het toetsingskader Stimuleringsregeling Cultuur Ontwikkeling en 
Innovatie vast te stellen; 

3. het openstellingsbesluit van de Stimuleringsregeling Cultuur: 
Ontwikkeling en Innovatie vast te stellen;  

4. de risicoanalyse bij de Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en 
Innovatie vast te stellen; 

5. het reglement van de adviescommissie Ontwikkeling en Innovatie vast 
te stellen  

6. de benoemingsbrieven voor de adviescommissieleden vast te stellen;  
7. het aanvraagformulier Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en 

Innovatie, categorie Ontwikkeling, onderdeel Cursus vast te stellen; 
8. het aanvraagformulier Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en 

Innovatie, categorie Ontwikkeling, onderdeel Onderzoek vast te 
stellen; 

9. het aanvraagformulier Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en 
Innovatie, categorie Ontwikkeling, onderdeel Pilotproductie vast te 
stellen; 

10. het aanvraagformulier Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en 
Innovatie, categorie Uitvoering, onderdeel Culturele Productie vast te 
stellen; 

11. het aanvraagformulier Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en 
Innovatie, categorie Ontwikkeling, onderdeel programma vast te 
stellen; 

12. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen; 
13. PS per brief te informeren en gedeputeerde Poepjes te mandateren 

die brief vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten. 
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Bestuurszaken  B3 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. Beantwurding skriftlike fragen fan de FNP/ dhr. W. Veenstra en de 

PvdA/ mefrou H. Janssen oer lânskipswearden Noardwest Fryslân fan 
6 jannewaris 2021; 

c. Beantwoording schriftelijke vragen van het CDA/ mevr. Prins, de VVD/  
dhr. Dijkstra, het FvD/ dhr. Van Dijk, de CU/ dhr. De Vries en JA21/  
dhr. Goudzwaard over de impactanalyse t.a.v. de Agenda voor het 
Waddengebied 2050 d.d. 20 januari 2021; 

d. Beäntwurding skriftlike fragen fan de FNP/ dhr. W. Veenstra oer it 
krúspunt N369 en de Reitsmastrjitte by Harkema fan 18 desimber 
2020; 

   
  D.S. beslute: 

1. de brief bij punt b en c vast te stellen; 
2.  de brief bij punt d te wijzigen en gedeputeerde Fokkinga te 

mandateren die brief vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Bestuurszaken  B4 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De onderstaande brieven aan provinciale staten vast te stellen: 
b. Brief ‘Informeren over toezegging nr. 2154, gelden Van 

Harinxmakanaal’ (01812559) van de afdeling Provinciale Waterstaat; 
c. Brief ‘Verzoek om uitstel aanleveren PS-stukken over de evaluatie en 

uitvoeringskader Waddenfonds’ (01843762) van de opgave Wadden. 
   
  D.S. beslute: 

de brieven aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Landbouw  B5 Stand van zaken Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020 
(Hoogland, 
Fokkinga) 

  

  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 
Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) wijzigt. De huidige periode 
is afgelopen. Per 1 januari 2023 start de nieuwe periode en de 
tussenliggende twee jaren zijn bedoeld als transitieperiode. Provincies 
nemen een deel van de uitvoering en financiering op zich. Provinciale 
Staten worden per brief hierover geïnformeerd.  

   
  D.S. beslute: 

de informerende brief aan de Provinciale Staten vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 27 januari t/m 2 februari 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten van 27 januari t/m 1 februari 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
 
Leefberens 
 

 H3 Beëindiging Projectsubsidie Netwerk Duurzame Dorpen 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De financiële bijdrage aan het project Netwerk Duurzame Dorpen van 
Doarpswurk wordt na een overgangsperiode afgebouwd, via een laatste 
bijdrage van €100.000,- (uit het voormalige budget van de Nota 
Plattelandsbeleid) in 2021 naar nul in 2022. Het door Covid-19 ontstane 
overschot afkomstig uit boekjaarsubsidie 2020 van Doarpswurk wordt 
daarnaast in 2021 ingezet voor de activiteiten van het Netwerk Duurzame 
Dorpen (maximaal € 50.000,-). 

   
  D.S. beslute: 

1. om Doarpswurk onder begrotingsvoorbehoud een incidentele 
projectsubsidie van maximaal € 150.000 te verlenen voor het project 
Netwerk Duurzame Dorpen;  

2. in te stemmen om van deze € 150.000 maximaal € 50.000 beschikbaar 
te stellen vanuit de vrijval van de boekjaarsubsidie van 2020 door 
Covid-19; 

3. op grond van art. 1.10 lid 5 onder a ASV, in afwijking van art. 1.10 lid 1 
onder d ASV, voor deze subsidieverlening niet-verrekenbare 
omzetbelasting subsidiabel te stellen; 

4. de uitvoering van dit besluit middels een subsidieverlening te 
mandateren aan het afdelingshoofd Subsidies. 
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Ondernemend 
en energiek 
Fryslân 

 H4 Instemmingsverklaring bij Agenda voor het Waddengebied 2050 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het college van GS stemden op 1 december 2020 in met de Agenda voor het 
Waddengebied 2050. Dit ter voorbereiding op de vergadering van het BO 
Waddengebied van 3 december 2020, waarin de Agenda voor het 
Waddengebied definitief vastgesteld werd. Tijdens de Toogdag Wadden van 
3 februari aanstaande bekrachtigen betrokken overheden én stakeholders 
hun betrokkenheid bij de Agenda en de uitvoering daarvan middels de 
ondertekening van een instemmingsverklaring. 

   
  D.S. en KfdK beslute, elts foar eigen foech: 

1. in te stemmen met het ondertekenen van de instemmingsverklaring 
‘Agenda voor het Waddengebied 2050’; 

2. gedeputeerde Fokkens-Kelder volmacht te verlenen de 
instemmingsverklaring ‘Agenda voor het Waddengebied 2050‘ te 
ondertekenen namens de provincie Fryslân. 

   
   

 
Economie 
 

 H5 Verstrekken incidentele subsidie van € 25.000 aan Biotrack voor 
het project “Het complete beeld” 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Biotrack in Leeuwarden heeft een technologie ontwikkeld voor monitoring van 
Covid-19 infecties bij patiënten. De technologie is gebaseerd op een reeds 
bestaande (door Biotrack ontwikkelde) analyzer. Hiermee kan de mate van 
besmetting, de activiteit van COVID 19 virus alsmede de ontwikkelde 
immuniteit worden vastgesteld. Biotrack wil deze methodiek verder 
onderbouwen en in samenwerking met partijen in praktijk toepassen. Aan GS 
worden hiervoor gevraagd  in te stemmen met een maximale incidentele 
subsidie van  € 25.000 middels bijgevoegde beschikking. 

   
  D.S. beslute: 

1. het verstrekken van een incidentele subsidie van maximaal € 25.000; 
2. bijgevoegde beschikking met nummer 1838590 vast te stellen; 
3. met toepassing van het bepaalde in artikel 1.10, vijfde lid, onder b van 

de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 stellen wij 
alle kosten subsidiabel vanaf 1 mei 2020. 
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Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 H6 Voorfinanciering grond Franekeradeel-Harlingen 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor de planuitvoering van gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen is 
een voorfinanciering voor grondaankopen van € 8,2 mln nodig in de periode 
2021-2024. GS stelt deze provinciale voorfinanciering beschikbaar, besluit tot 
ondertekening van de bijbehorende afspraken (5e addendum) en informeert 
PS.   

   
  D.S. en KfdK beslute, elts foar eigen foech: 

1. het voorstel voor de voorfinanciering vast te stellen; 
2. het 5e addendum voor de voorfinanciering vast te stellen;  
3. gedeputeerde Hoogland volmacht te verlenen het 5e addendum voor de  

overeenkomst Frisia Zout BV - overheden d.d. 4 november 2013 
namens de provincie Fryslân te ondertekenen; 

4. kennis te nemen van het memo van advocatenbureau AKD; 
5. de bijgevoegde brief aan PS vast te stellen; 
6. de begrotingswijziging vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Omgevingszaken 
 

 H7 Voorkeursalternatief van minister t.b.v. Net op Zee, Ten noorden 
van de Wadden 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 14 januari 2020 heeft de minister zijn voorkeursalternatief (hierna VKA) 
gepubliceerd voor de kabelverbinding tussen het windmolenpark ‘Ten 
noorden van de Wadden’ en een nieuw te bouwen hoogspanningsstation. De 
minister volgt het advies van de regio en kiest als VKA het tracé Eemshaven-
West. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de brief van de minister van EZK d.d.  
14 januari 2021; 

2.  de brief aan PS (nummer 01841963) vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Bestemming 
Fryslân 

 H8 Incidentele subsidieverlening voor het project Wattway 
Kornwerderzand 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

BAM Infra BV heeft voor project ‘Wattway Kornwerderzand’ een incidentele 
subsidieaanvraag ingediend. Het betreft een aanvraag voor een bijdrage van 
€ 262.885,- uit de resterende middelen van de Rijksbijdrageregeling Ambities 
Afsluitdijk, waar de provincie Fryslân namens het samenwerkingsverband De 
Nieuwe Afsluitdijk (DNA) penvoerder van is. De Regionale Stuurgroep 
Afsluitdijk is akkoord. Het college wordt gevraagd de aanvraag te honoreren.   

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met het beschikbaar stellen van een incidentele subsidie 
van maximaal € 262.885,- voor het project ‘Wattway Kornwerderzand’ 
ten laste van het budget ‘Duurzame Energie RAA’; 

2.  bijgevoegde verleningsbeschikking vast te stellen; 
3.  bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

   
   

 
Economie  H9 Opdrachtverstrekking projectleider Business Boost 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Met het project Business Boost worden MKB-ers ondersteund die door 
corona getroffen worden, maar ook bereid zijn te willen veranderen. Samen 
met de ondernemer zal vanuit het project Business Boost voor deze bedrijven 
gewerkt worden aan een nieuwe strategische heroriëntatie die 
toekomstbestendig is. Om dit project samen met partners op te zetten en 
daarna ten uitvoer te brengen zal eerst een programmamanager geworven 
moeten worden. Daarom is er een begrotingswijziging gemaakt inzake de 
kosten voor deze manager, die naar verwachting maximaal € 90.000 
exclusief btw bedragen. 

   
  D.S. beslute: 

akkoord gaan met de bijgevoegde begrotingswijziging voor de financiering 
van de te verstrekken opdracht aan een projectmanager Business Boost op 
basis van offerte met een maximaal budget van € 90.000 exclusief btw.  
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MEIDIELINGS 

 
 geen 


