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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 1    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 15 desimber 2020 
   wurdt ûnferoare fêststeld. 

 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Waddenprojecten 
 

 B1 De voorbereidende fase van fase 2 Holwerd aan Zee: 
aanvullende afspraken en financiering 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 1 december 2020 hebben we u geïnformeerd over de stand van zaken 
van het project Holwerd aan Zee. Om de fase tussen de 
intentieovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst goed uit te kunnen 
voeren, moeten in lijn met en in aanvulling op de intentieovereenkomst een 
aantal aanvullende (financiële) afspraken worden vastgelegd. Deze 
afspraken leggen we aan u voor. Ook is het voorstel om aan PS voor te 
leggen om €700.000 van de Regiodealmiddelen in te zetten in deze 
voorbereidende fase tot de samenwerkingsovereenkomst. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de (financiële) afspraken, zoals vastgelegd in de 
brief met kenmerk 01829089 en om gedeputeerde Fokkinga namens 
het college van Gedeputeerde Staten te mandateren voor het 
ondertekenen en het doen van aanpassingen van deze aanvullende 
afspraken; 

2. de bijdrage van €437.400 van de Vogelbescherming Nederland te 
aanvaarden en het budget Holwerd aan Zee op te hogen met de 
bijdrage van de Vogelbescherming met een bedrag van €437.400 en 
de bijhorende begrotingswijziging vast te stellen; 

3. om het PS-stuk gewijzigd vast te stellen en aan PS voor te leggen 
met bijhorende begrotingswijziging en daarmee aan PS voor te 
stellen om € 700.000 van de Regiodealmiddelen in te zetten voor de 
voorbereidende fase tot aan de ondertekening van de SOK. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Omgevingszaken 
 

 B2 Aanbieden regiobrief EZK en werkafspraken voorgenomen 
gaswinning Ternaard en omgevingsproces 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De regiobrief van de minster van EZK is ontvangen. De brief bevat 
toezeggingen over de bijdrage aan de regio als gaswinning onder het Wad 
bij Ternaard gaat plaatsvinden. De regionale overheden hebben onderling 
werkafspraken gemaakt met betrekking tot de gebiedscommissie in 
oprichting.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de Regiobrief;  
2. in te stemmen met de beschreven werkafspraken over rollen en taken 

voor het vervolg van het omgevingsproces Ternaard. 
   
   

 
Kultuer en 
gastfrijheid 

 B3 Plan cultuureducatie Voortgezet Onderwijs/ Keunstwurk 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 1 oktober jl. heeft Keunstwurk een plan cultuureducatie Voortgezet 
Onderwijs “Betekenisvol cultuuronderwijs voor jongeren in Fryslân” 
ingediend. Het stimuleren van cultuureducatie is één van de ambities onder 
lijn 3 “Kultuer y ‘e Mienskip” van de cultuurnota Nij Poadium. Met dit plan 
wordt invulling gegeven aan deze ambitie.  Kunstbende Fryslan, onderdeel 
van het landelijke talentontwikkelingsprogramma Kunstbende, voor 
jongeren van 13 tot 18 jaar, maakt eveneens onderdeel uit van dit plan  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het plan Cultuureducatie Voortgezet Onderwijs; 
2. voor de periode 2021-2024 jaarlijks € 275.000 beschikbaar te stellen 

aan Keunstwurk ter uitvoering van het projectplan plan 
cultuureducatie Voortgezet Onderwijs.  
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Bestuurszaken  B4 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 de PvdA/ mevr. H. Janssen,  

D66/ mevr. B. Bijlsma en de PvdD/ dhr. M. Brouwer over ottersterfte 
d.d. 1 december 2020. 

   
  D.S. beslute: 

de brief gewijzigd vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Bestuurszaken  B5 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De onderstaande brieven aan provinciale staten vast te stellen: 
b. Brief ‘Evaluaasje yntegraasje doarpshuzeregeling yn lepen 

Mienskipsfûns’ (01822111) fan de opjefte Publyksplein; 
c. Brief ‘Agenda voor het Waddengebied 2050’ (01829439) van de 

opgave Wadden; 
d. Brief ‘Expertmeeting fietshelmen’ (01826379) van de opgave 

Mobiliteit; 
e. Brief ‘provinciale grondwaterheffing (toezegging nr. 2503)’ 

(01825622) van de opgave Groen Fryslân; 
f. Brief ‘Windpark Fryslân’ (01820832) van de afdeling Financiën en 

Personeelszaken 
   
  D.S. beslute: 

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

mandateren die brief vast te stellen; 
3. de brief aan PS bij punt f aan te houden. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Directie  B6 Herziening grensbedrag lastneming subsidies 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 21 oktober 2020 hebben PS de stelselwijziging lastneming subsidies 
vastgesteld. Hierbij was aangegeven dat er nog een landelijke discussie 
gevoerd werd over de hoogte van het grensbedrag waarboven de prestatie 
aan de jaren toegerekend moeten worden. De uitkomst hiervan is dat het 
grensbedrag verhoogd wordt naar € 900.000 voor onze provincie.  

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met de verhoging van het grensbedrag naar  
€ 900.000 voor subsidies waarboven de lasten toegerekend moet 
worden aan de jaren waarin de prestatie geleverd wordt; 

2.  het bijgevoegde PS stuk vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Bestuurszaken  B7 Beslútfoarming krystreses 2020 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Nei de regeling “Besluitvorming in de vakantiepriode” wurde DS op de 
hichte brocht fan de besluten dy’t út namme fan it kolleezje nommen binne 
yn it krystreses fan 2020.  Der binne 3 besluten nommen. 

   
  D.S. beslute: 

kennis te nimmen fan de neikommende besluten dy’t nommen binne yn it 
krystreses fan 2020: 
1.  Corona maatregelen en afschalen openbaar vervoer 
2.  Informerende brief aan PS inzake Waddenglas 
3.  Last onder dwangsom verscherpt toezicht Balkwar 5, 7 en 10 

Kootstertille  
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 16 december 2020 t/m 5 januari 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
De nieuwe 
Afsluitdijk en 
IJsselmeerkust 

 H3 Koppeling VFIJ - VMR riet Makkumer Noordwaard 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

GS worden gevraagd enkelvoudig onderhands opdracht te verlenen aan 
aannemer BWO-Van Hul in afwijking van het Provinciale inkoopbeleid, op 
grond van de exclusieve werkwijze die benodigd is voor riettransplantatie.  
In het kader van Versterking Friese IJsselmeerkust wordt in natuurgebied 
Makkumer Noordwaard riet geplagd om de vegetatie aldaar te versterken. 
De Vismigratierivier dient een natuurlijke afscheiding (met riet) te realiseren 
tussen de Natuurvoorziening (NVZ) van Windpark Fryslân en de 
Vismigratierivier (VMR), vóór het komende broedseizoen. Samen een 
prachtige koppeling tussen twee provinciale projecten, een integrale 
aanpak met win-win in het bredere belang van de provincie. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het enkelvoudig onderhands verlenen van 
opdracht aan BWO-Van Hul, in afwijking van de provinciale 
aanbestedingsregels zoals vastgelegd in het inkoopbeleid, en onder 
de voorwaarde dat er tijdig een bevestiging is van de bijdrage van het 
Rijk; 

2. de Programmamanager DNA en IJsselmeerkust te machtigen de 
opdracht te ondertekenen; 

3. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
   
   

 
  



 
6 

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

 

gearkomste fan D.S. 5 januari 2021 

 
Publyksplein 
 

 H4 Afrekening project Ontwikkeling Buitenpost fase 3, programma 
Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) I 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het project Ontwikkeling Buitenpost maakt onderdeel uit van het projecten 
programma Agenda Netwerk Noordoost Fryslân (ANNO I). Het project 
bestaat uit drie fasen/deelprojecten. Fase 1 en 2 zijn afgerond, voor fase 3 
is door de gemeente Achtkarspelen een vaststellingsverzoek voor de 
provinciale subsidie ingediend. Regulier wordt de afronding en afrekening 
van dergelijke projecten niet aan GS voorgelegd. Pas bij uitzonderings-
gevallen worden GS om besluitvorming gevraagd. Voor dit project, doet 
zich nu een afwijkende situatie voor. De gemeente vraagt de provincie om 
de provincale subsidie, door het duurder worden van deze fase 3, verhoogd 
vast te stellen. In dit GS stuk wordt uw college hierover om een standpunt/ 
besluit gevraagd.  

   
  D.S. beslute: 

1.    kennis te nemen van het feit dat 
a. de drie fasen/ deelprojecten Ontwikkeling Buitenpost 

(gezamenlijk projectenprogramma ANNO 1) met succes zijn 
afgerond; 

b. de uitvoeringskosten van deelprojecten fase 1 en 2 goedkoper 
zijn geworden dan begroot en dat inmiddels ook de provinciale 
bijdrage voor deze fasen navenant lager is vastgesteld; 

c. fase/ deelproject 3 totaal € 39.527,98 duurder is geworden en dat 
de gemeente Achtkarspelen de provincie verzoekt ook de 
provinciale bijdrage navenant (50% van de meerkosten) te 
verhogen; 

d. op grond van de subsidiebeschikking fase 2 een deel van de 
ontstane subsidievrijval in die fase ingezet mag worden voor een 
tekort op fase 3; 

2. in te stemmen met het verhogen van de provinciale bijdrage voor 
fase/  
deelproject 3 ANNO I project Ontwikkeling Buitenpost, onderdeel 
Stationsgebied verkeersveiligheid/ Jeltingalaan van € 500.000,--  
naar € 518.299,99 en de vaststellingsbrief (bijlage 1) vast te stellen. 
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MEIDIELINGS 

 
  geen  
 


