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Beslutelist gearkomste fan D.S. 2 maart 2021 
 
 ___________________________________________________________________________________  

Team/ ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 

 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 9    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 16 febrewaris 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld.  

 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Bestuurszaken  B1 Initiatiefvoorstel Forum voor Democratie 
(Brok)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

FvD heeft in januari een initiatiefvoorstel ingediend dat gaat over wijziging 
van de Referendumverordening. Kern van het voorstel is verlaging van de 
drempels om een referendum te kunnen houden en het opnemen van een 
moreel appel op leden van provinciale staten om de (niet bindende) uitslag 
te respecteren. Uw college is uitgenodigd om een zienswijze op het 
voorstel te geven. Een conceptbrief aan provinciale staten maakt 
onderdeel uit van dit voorstel. 

   
  D.S. beslute: 

de brief aan provinciale staten vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 B2 Jaarplan economie 2021 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 24 november 2020 heeft uw college de beleidsnota economie met de 
werktitel ‘Ondernemend Fryslân samen naar een brede welvaart’ 
vastgesteld. Op 27 januari vond de behandeling van de beleidsnota in 
Provinciale Staten plaats. In de beleidsnota is aangegeven dat er ieder 
jaar een jaarplan wordt opgesteld, met daarin de acties en maatregelen 
die voor het betreffende kalenderjaar voorzien worden. Aan uw college 
wordt gevraagd om het jaarplan 2021 vast te stellen en ook aan te bieden 
aan PS.   

   
  D.S. beslute: 

1. het jaarplan 2021 van de beleidsnota ‘ondernemend Fryslân naar 
een brede welvaart’ vast te stellen; 

2. de aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten (met kenmerk 01839429) 
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 
42 RvO vast. Het betreft: 
b. Utstel beantwurding skriftlike fragen fan it CDA/ mefrou. A. Meekma 

en de ChristenUnie/ dhr. W. de Vries over nije greidefûgelregels yn 
Omjouwingsferoardening fan 12 febrewaris 2021; 

c. Beantwoording schriftelijke vragen van het CDA/ dhr. Meijerman 
over geluidproductieplafonds d.d. 25 januari 2021; 

d. Beantwurding skriftlike fragen fan de FNP/ dhr. Posthumus oer 
stiperegelingen koroana fan 3 febrewaris 2021; 

e. Beantwoording schriftelijke vragen van FvD/ dhr. E. Jousma over 
Holwerd aan Zee d.d. 9 februari 2021; 

f. Uitstel beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/  
mevr. C. Kuipers over ecologische effecten van kaalkap d.d.  
9 februari 2021; 

g. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ mevr. H. Janssen 
over EU landbouwbeleid d.d. 18 januari 2021; 

h. Beantwoording schriftelijke vragen van de SP/ mevr. H. Goede over 
Frisia stoppen zoutwinning d.d. 9 februari 2021. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven bij punt b, c, e, f en h vast te stellen; 
2. de brief bij punt d te wijzigen en gedeputeerde De Rouwe te 

mandateren die brief vast te stellen; 
3. de brief bij punt g te wijzigen en gedeputeerde Fokkinga te 

mandateren die brief vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Bestuurszaken 
 

 B4 Brieven aan provinciale staten 

(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De onderstaande brieven aan provinciale staten vast te stellen: 
b. Brief ‘Tijdelijk opschorten vrijstelling schadebestrijding en beheer 

vanwege aanhoudend winterweer’ (01847827) van de afdeling 
Omgevingszaken (Deze brief is al verzonden); 

c.  Brief ‘IPO meerjarenbegroting 2022-2024’ (01850010) van de 
Opgavenraad; 

d. Brief ‘Notitie van Bereik en Detailniveau Gebiedsinrichting 
Koningsdiep’ (01846806) van de opgave Groen Fryslân; 

e. Brief ‘Ôfhanneling Moasje 2.236 - Kultuer en Mienskip Fryslân’ 
(01848104) van de opgave Frysk Kapitaal; 

f. Brief ‘Planning tweede Corona pakket’ (01848194) van de opgave 
Ondernemend en Energiek Fryslân; 

g. Brief ‘mogelijke verkoop deel windpark Nij Hiddum Houw door 
Vattenfall’ (01846179) van de opgave Klimaat en Energie (Deze brief 
is al verzonden.); 

h. Brief ‘Ontwikkeltraject Omgevingswet en veranderende rollen politiek 
en bestuur’ (01851690) van de opgave Samenwerkend Fryslân; 

i. Brief ‘Rietproef Lauwersmeer’ (01851753) van de opgave Groen 
Fryslân. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Frysk Kapitaal  B5 Sichtberens fan it Frysk 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

It koälysje-akkoart beneamt dat wy it goede foarbyld jouwe foar it Frysk en 
stelt yn resultaat 56 ‘it gebrûk fan it Frysk troch ynwenners, Fryske 
organisaasjes en yn de iepenbiere romte is sichtber en mjitber omheech 
gien’. De provinsje Fryslân hat as taalbringer de ferantwurdlikens de 
Fryske taal te boargjen en te befoarderjen. Yn oparbeidzjen mei it Ryk sil 
de provinsje har ynsette foar it funksjoneel brûken en it fergrutsjen fan de 
sichtberens fan it Frysk. De ambysjes binne al útsprutsen en fêstlein yn 
û.o. de BFTK en de taalnoata. Yn dit útstel bepaalt DS de rjochting en it 
berik as opmaat nei it fierdere konkretisearren. 

   
  D.S. beslute: 

1.  te kiezen foar senario 1: Fiergeande sichtberens.  Dat hâldt yn: 
a. folsleine en funksjonele sichtberens fan it Frysk yn it ynterne en 

eksterne taalbelied en yn de publike romte; 
b. de Wurkgroep Yntern Taalbelied set fierdere stappen mei it 

ynterne taalbelied op wei nei de doelstellingen beskreaun yn it 
stappeplan; 

c. de folsleine organisaasje set him yn foar in Frysker ekstern 
taalbelied, en yn oparbeidzjen mei it Ryk wurdt sjoen nei 
standerdisearring fan Fryske of dûbeldtalige kampanjes dy’t 
Fryslân reitsje; 

d. der wurdt in nulmjitting sichtberens Frysk yn de publike romte 
útfierd, en de resultaten wurde doelen oan keppele om de 
sichtberens te fergrutsjen; 

e. yn gearwurking mei de Afûk petearen te fieren mei gemeenten, 
ryksútfieringsorganisaasjes, subsidiearre ynstânsjes en 
ûndernimmers oer it Frysk yn harren taalbelied en it fergrutsjen 
fan de sichtberens fan it Frysk. 
By punt 12 stiet in neiere taljochting fan it senario, en yn 
taheakke fisystik steane de senarios wiidweidiger omskreaun. It 
kiezen foar dit senario wurdt advisearre om’t it sichtberens-tema 
op it stuit in soad polityk omtinken kriget, en mei dit senario lit de 
provinsje sjen har ambysjeus op te stellen wat de sichtberens 
fan it Frysk oangiet; 

2.  de organisaasje te fersykjen om it taalbelied en it sichtber meitsjen 
fan it Frysk, maksimaal reëel en wurkjendewei neffens it tiidpaad yn 
it fisydokumint út te setten; 

3.  begruttingswiziging fêst te stellen; 
4.  it brief oan Provinsjale Steaten fêst te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Omgevingszaken  B6 Gevolgen voor vergunningverlening stikstof van de uitspraken 

van de Raad van State inzake de Logtsebaan en ViA15 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 20 januari 2021 heeft de RvS uitspraak gedaan in een tweetal zaken, 
Logtsebaan en ViA15, die gevolgen hebben voor de taken die de 
provincies uitvoeren op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving ten aanzien van de Wnb voor het onderdeel stikstof. De kern 
van het voorgestelde besluit is, conform IPO afspraken, de 
vergunningverlening op korte termijn zoveel mogelijk te hervatten.  

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met de korte termijn vervolgacties n.a.v. de 
uitspraken van de Raad van State inzake de Logtsebaan en ViA15, 
zoals besproken in de BC-stikstof van 8 februari 2021; 

2.  bij aanvragen om een Wnb vergunning die uitgaan van intern 
salderen en ingediend zijn vóór 20 januari 2021 50% van de leges 
te restiuteren als aanvragers hun liggende aanvraag voor intern 
salderen intrekken;  

3.  bepalingen uit de ‘Provinciale Beleidsregels intern en extern 
salderen Fryslân 2020’ over intern salderen buiten toepassing te 
laten bij de afhandeling van aanvragen om een vergunning Wet 
natuurbescherming; 

4.  de reguliere procedure van de Algemene wet Bestuursrecht toe te 
passen voor het afhandelen van vergunningaanvragen die 
betrekking hebben op een positieve weigering; 

5.  de PS-brief met kenmerk 01850219 vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 17 februari t/m 2 maart 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Groen Fryslân  H3 Aanvraag incidentele subsidie SCAN-ICT 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Agrarische natuur coöperatie Westergo (ANC Westergo) heeft een 
subsidieaanvraag ingediend ten behoeve van de doorontwikkeling van het 
SCAN-ICT systeem voor een bedrag van € 90.715,-. De aanvraag past 
juridisch niet binnen de kaders zoals de provincie deze hanteert. De 
provincie heeft belang bij een goed werkend ICT systeem. We hebben 
uitgezocht wat de alternatieven zijn om toch de bijdrage voor het SCAN-ICT 
systeem te leveren. Voorstel is om de originele subsidieaanvraag te 
weigeren en het bedrag te verdelen over de 7 collectieven, zodat zij dit 
kunnen inzetten voor de doorontwikkeling van het ICT systeem. 

   
  D.S. beslute: 

1. de aanvraag van ANC Westergo te weigeren op grond van 
tegenstrijdigheid met de wettelijkheid van de betaalroute;  

2. het subsidiebedrag in gelijke delen te verdelen over de 7 agrarische 
collectieven, waarbij wordt afgesproken dat het agrarische collectief het 
bedrag besteed aan BoerenNatuur voor de realisatie van het ICT 
systeem; 

3. het  beschikbaar  stellen  van  €  90.715,- vanuit  de  Risico-reservering 
Natuurpact; 

4. het afdelingshoofd Subsidiezaken te mandateren om het besluit van 
GS uit te voeren.   
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Groen Fryslân  H4 Toekenning incidentele subsidie project "Klimaat robuust 

waterbeheer voor Friese zandgebieden" 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden heeft een subsidieaanvraag van 
€ 30.000,- ingediend voor een project “Klimaatrobuust waterbeheer voor de 
Friese zandgebieden”. Dit project wordt uitgevoerd in het kader van de 
innovatieagenda Landbouw, Water en Voedsel van de Topsector Agri & 
Food Kennis en Innovatie (TKI). Door deze subsidie toe te kenen ontstaat 
voor ons als provincie een kans om ons eigen project “Water vasthouden 
hogere zandgronden van Fryslan” hierop aan te laten sluiten. Naast de 
Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is ook Wageningen Universiteit en 
Hogeschool Van Hall - Larenstein aangesloten bij het hierboven genoemde 
TKI-project. Daardoor kunnen op basis van een wetenschappelijke 
benadering de effecten van de door ons uitgevoerde maatregelen op het 
gebied van hydrologie, landbouw en natuur worden onderzocht. Ook aan 
Wetterskip Fryslan is gevraagd een bijdrage te leveren van € 30.000,- aan 
dit project. Deze bijdrage is inmiddels toegekend.  

   
  D.S. beslute: 

1. de aanvraag van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden voor een 
incidentele subsidie van € 30.000,- voor het project “Klimaatrobuust 
waterbeheer voor de Friese zandgebieden” toe te kennen; 

2. om de subsidiebeschikking met kenmerk PF-2021/219269 vast te 
stellen. 

   
   

 
Vastgoed en 
Grondzaken 

 H5 Actualisatie Verkoopstrategieplan Boerderijen 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het verkoop strategie plan boerderijen maakt onderdeel uit van het 
grondbeleid. Met de actualisatie van het grondbeleid in mei 2020 en het 
gegeven dat de looptijd van het vorige plan is verlopen moet het plan 
opnieuw door GS worden vastgesteld en een nieuwe looptijd worden 
bekrachtigd. Het plan geeft de kaders aan waarmee de afdeling Vastgoed 
en Grondzaken tot verkoop van opstallen kan overgaan. 

   
  D.S. beslute: 

1. het Verkoop strategieplan Boerderijen aan te passen aan de 
voorwaarden gesteld in de nota Grondbeleid vastgesteld door 
Provinciale Staten op  
27 mei 2020, waarbij de andere voorwaarden in het Verkoop 
strategieplan vastgesteld door GS op 2 juni 2015 van kracht blijven; 

2. het Verkoop strategieplan Boerderijen versie 2020 opnieuw 5 jaar van  
1 januari 2021 tot 31 december 2025 vast te stellen. 
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Omgevingszaken 
 

 H6 Intrekken ‘Kader voor geurnormering bij Sonac Burgum B.V.’ d.d. 
22 maart 2005 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In 2019 hebben GS de ‘Beleidsregels geur Bedrijven Fryslân 2019’ 
vastgesteld. In 2005 hebben GS het ‘Kader voor geurnormering Sonac 
Burgum B.V.’ vastgesteld. Voorgesteld wordt om het geurkader uit 2005 in 
te trekken, zodat ook voor Sonac Burgum B.V. het meest recente beleid 
geldt. 

   
  D.S. beslute: 

tot het intrekken van het ‘Kader voor geurnormering bij Sonac Burgum B.V.’ 
d.d. 22 maart 2005.  

   
   

 
Bestuurszaken 
 

 H7 Honorering verzoek tot opclassificatie gemeente Vlieland naar 
inwonertalklasse 2 voor de periode tot 1 januari 2027 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De gemeenteraad van Vlieland verzoekt GS te bepalen dat de gemeente 
wordt ingedeeld in inwonertalklasse 2, waarmee de bezoldiging voor de 
respectievelijke ambten van burgemeester en wethouders wordt verhoogd 
ten opzichte van de klasse waarin de gemeenten volgens hun inwonertal 
standaard zijn ingedeeld (zijnde inwonertalklasse 1 tot 8.000 inwoners). Op 
grond van het ‘Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers’ kan 
een gemeente GS hiertoe verzoeken. Hiertoe dient sprake te zijn van een 
bijzondere omstandigheid, op grond waarvan GS - de gemeenteraad 
gehoord - kan besluiten een dergelijk verzoek te honoreren voor een 
afgebakend tijdvak.  

   
  D.S. beslute: 

1.  gelezen de onderbouwde argumentatie het verzoek van de 
gemeenteraad van Vlieland ten aanzien van opclassificatie tot indeling 
in inwonertalklasse 2 voor wat betreft de bezoldiging van de ambten 
van burgemeester en wethouders te honoreren voor het tijdvak  
van 1 juni 2021 tot 1 januari 2027; 

2.  de brieven aan de gemeente en aan de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties vast te stellen. 
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Klimaat en 
energie 

 H8 Subsidieregeling Energiecoaches voor gemeenten in Fryslân 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Friese gemeenten zijn volop bezig met de inzet van energiecoaches en -
adviseurs om CO2-uitstoot en woonlasten te kunnen verlagen. Ter 
stimulering en ondersteuning van de gemeenten om de inwoners te helpen 
hun woningen te verduurzamen, wordt voorgesteld per 8 maart 2021 een 
subsidieregeling open te stellen voor gemeenten in Fryslân met een 
subsidieplafond van € 770.000.  

   
  D.S. beslute: 

1. bijgevoegde ‘Subsidieregeling Energiecoaches voor gemeenten in 
Fryslân’ vast te stellen met een subsidieplafond van € 770.000; 

2. bijgevoegd aanvraagformulier vast te stellen; 
3. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

   
   

 
Frysk Kapitaal  H9 Bekostiging Frysk yn it ûnderwiis n.o.f. rapport Sjoerd Sol 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Yn opdracht fan de provinsje hat Sjoerd Sol (ûnderwiisadvysburo 
Noorderwijs) in rapportaazje makke oer de bekostiging fan Frysk yn it 
ûnderwiis.  Fraach oan it kolleezje is wat sy mei de befiningen en 
oanbefellingen dwaan wol. Der leit in útstel foar. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nimmen fan it rapport; 
2. de oanbefelings 1 o/m 7 út it rapport oer te nimmen; 
3. it rapport ta kundskip oan PS ta te stjoeren en brief 01846985 fêst te 

stellen; 
4. it rapport op bestjoerlik nivo mei it ministearje fan OCW te bepraten. 
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MEIDIELINGS 

 
  a. Bijeenkomst gemeenteraden, Provinciale Staten en AB WSF over 

  ANNO op 3 maart 2021: voor kennisgeving aangenomen. 

  b. Activiteiten en festivals tot 1 juni 2021: voor kennisgeving aangenomen. 
 


