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Beslutelist gearkomste fan D.S. 5 oktober 2021 
 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
    
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 40  
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 28 september 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld.  
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Groen Fryslân  B1 Definitieve KRW-nota Fryslân 2022-2027 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht de provincie om eens in de 
zes jaar doelen en maatregelen te heroverwegen en zo nodig te herzien. De 
ontwerp KRW-nota is behandeld door gedeputeerde staten en provinciale 
staten en is vervolgens ter inzage gelegd. Nu vragen we u de reactienota vast 
te stellen en in te stemmen met de definitieve KRW-nota. We gaan in dit stuk 
in op de wijzigingen in de nota en geven een uitgebreidere toelichting op 
financiële en bestuurlijke risico’s. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de reactienota KRW 2022-2027 vast te stellen; 
2. in te stemmen met de definitieve KRW-nota 2022-2027; 
3.  in te stemmen met de KRW-factsheets voor de 4 grondwaterlichamen 

en  
24 oppervlaktewaterlichamen en de KRW-nota 2022-2027; 

4.  € 15,4 mln Europese POP middelen toe te wijzen aan maatregelen die 
aan KRW doelen bijdragen; 

5.  € 15,1 mln provinciale middelen beschikbaar te stellen voor KRW-
maatregelen, waarvan: 
 € 5,8 mln aan natuurmiddelen; 
 € 8,8 mln uit het budget cofinanciering GLB;  
 € 0,5 mln aan bestaande middelen en op kosten gezette uren voor 

grondwater en WHP4; 
5. het PS-stuk gewijzigd vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Informatie en 
facilitaire zaken 

 B2 Omvorming Data Fryslân in coöperatie en lidmaatschap Provincie 
daar binnen 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Samenwerkingsverband Data Fryslân beoogt de ondersteuning van een  
datagedreven toekomst door gezamenlijke onderzoeksprojecten, data- en 
kennisuitwisseling en duiding. Data Fryslân verwacht slagvaardiger te kunnen 
optreden in coöperatievorm en nodigt de provincie uit om mede-oprichter en 
lid te worden.  

   
  D.S. beslute: 

1. het voornemen uit te spreken om als lid van het huidige samenwerkings- 
verband DataFryslân in te stemmen met de oprichting van een 
coöperatie Data Fryslân U.A.; 

2. het lidmaatschap van de coöperatie aan te gaan door te kiezen voor de 
zgn. HUB variant; 

3. conform artikel 158 lid 2 van de Provinciewet provinciale staten een 
ontwerp-besluit toe te zenden en in de gelegenheid te stellen hun 
wensen en bedenkingen ter kennis van gedeputeerde staten te brengen; 

4.  de algemeen directeur af te vaardigen als voorzitter van het bestuur van 
Data Fryslân U.A. namens de provincie; 

5.  een medewerker van de ambtelijke dienst af te vaardigen in de Raad 
van Advies; 

6. de portefeuillehouder bedrijfsvoering af te vaardigen in de Algemene 
Ledenvergadering. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Provinciale 
Waterstaat 

 B3 Bovenmaatse schepen Heerenveen 

(Fokkens)   
  Aangehouden. 
   
   

 
Omgevingszaken  B4 Zienswijze initiatiefvoorstel ‘Naar een schone en gezonde 

leefomgeving: afbouw gebruik van pesticiden in Fryslân 2021-2030’ 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Door een aantal fracties is het initiatiefvoorstel ‘Naar een schone en gezonde 
leefomgeving: afbouw van pesticiden in Fryslân 2021-2030 ingediend’. GS is 
gevraagd om te reageren op het voorstel in de vorm van een zienswijze. Het 
advies is om PS de bekrachtiging van het volledige voorstel te ontraden en in 
plaats daarvan een aantal onderdelen van het voorstel nader te onderzoeken 
en uit te werken. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van het initiatiefvoorstel ‘Naar een schone en gezonde 
leefomgeving: afbouw gebruik van pesticiden in Fryslân 2021-2030’; 

2.  de schriftelijke zienswijze (kenmerk: 01919646) aan PS gewijzigd vast 
te stellen en deze aan PS toe te zenden voor behandeling in de 
Statenvergadering van 27 oktober a.s.; 

3.  gedeputeerde Hoogland als woordvoerder bij dit initiatiefvoorstel aan te 
wijzen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestuurszaken  B5 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. Beantwoording schriftelijke vragen van de VVD/ dhr. D. Pool over 

defecte HRMK-spoorbrug Leeuwarden d.d. 13 september 2021; 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/ mevr. E. van der 

Hoek over De Centrale As, wateruittreding en uitloging staalslakken 
pakket d.d. 24 september 2021. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestuurszaken 
 

 B6 Brieven aan provinciale staten 

(allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Motie 2722 Gesprek voeren indieners handhavingsverzoek PAS 

meldingen’ (01907738) van de afdeling Omgevingszaken; 
c. Brief ‘Zienswijze Nota Reikwijdte en Detailniveau gaswinning VDW’ 

(01919411) van de afdeling Omgevingszaken.  
   
  D.S. beslute: 

de brieven aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Mobiliteit  B7 Jaarrekening 2020 Mobiliteitsbureau Noordoost-Fryslân 
(Fokkens)   
  Ingetrokken. 
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Ondernemend 
en energiek 
Fryslân 

 B8 Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2021 e.v. 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het najaar van 2016 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland, Fryslân 
en Groningen het Investeringskader Waddengebied (IKW) 2016-2026 
vastgesteld. Met het IKW zetten de Waddenprovincies zich in om een breed 
en samenhangend programma te realiseren met onder andere de inzet van 
het Waddenfonds. Het IKW richt zich op zes majeure opgaven in de sfeer van 
ecologie en economie.  Het Waddenfonds investeert in totaal €180 miljoen in 
deze zes majeure opgaven. Het IKW wordt elk jaar uitgewerkt in een 
Meerjarenprogramma. Voor de komende periode ligt nu het Meerjaren-
programma Investeringskader Waddengebied 2021 e.v. (MJP) voor ter 
instemming. 

   
  D.S. beslute: 

1. het "Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2021 en 
verder" vast te stellen;  

2. bijgevoegde informerende brief (nr. 01914951) gewijzigd vast te stellen 
en te verzenden aan Provinciale Staten, met als bijlage het “Meerjaren-
programma Investeringskader Waddengebied 2021 en verder”.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestemming 
Fryslân 

 B9 Invoeren ERTMS 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 11 mei 2021 hebben GS ingestemd met het naar voren halen van de 
investering in ERTMS (European Rail Traffic Management System) onder 
voorbehoud van vaststelling door PS. In bijgevoegd PS stik wordt de 
overeenkomst met het Rijk betreffende de afspraken omtrent invoering 
ERTMS en de brief met afsprakenkader van Arriva ter vaststelling aan PS 
voorgelegd, samen met de bijbehorende begrotingswijziging. 
Daarnaast wordt voorgesteld om de sectorambitie ATO (Automatic Train 
Operation) te ondertekenen, die op 14 oktober wordt aangeboden aan het 
Rijk tijdens een ATO-event. 

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met het ter vaststelling voorleggen aan PS van de 
bestuursovereenkomst met het Rijk omtrent de afspraken rondom 
invoeren ERTMS op de noordelijke spoorlijnen;  

2.  in te stemmen met de brief met afspraken en toezeggingen van Arriva 
aan de provincies Groningen en Fryslân; 

3.  de bijgevoegde begrotingswijziging te wijzigen en gedeputeerde 
Fokkens te mandateren in te stemmen met de aangepaste 
begrotingswijziging; 

4.  volmacht te verstrekken aan gedeputeerde Fokkens om namens de 
provincie Fryslân de overeenkomst ERTMS met het Rijk te 
ondertekenen na vaststelling PS; 

5.  volmacht te verstrekken aan gedeputeerde Fokkens voor ondertekening 
van de sectorambitie ATO, welke 14 oktober 2021 wordt aangeboden 
aan het Rijk; 

6. het PS-stuk te wijzigen en gedeputeerde Fokkens te mandateren het 
PS-stuk vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Landbouw  B10 PS-brief het Nationaal Strategisch Plan voor het 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 
(Hoogland, Fokkinga)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De planvorming van het Nationaal Strategisch Plan voor het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB-NSP) zit in laatste fase van de 
inhoud en de financiële besluitvorming. Middels deze PS brief informeren wij  
de Staten hierover.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de Kamerbrief en het IPO standpunt hier op 
(bijlagen bij de brief); 

2. de brief aan PS gewijzigd vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 29 september t/m 5 oktober 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten 
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Bestuurszaken  H3 Advies Belemmeringenwet Privaatrecht 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor de aanleg en instandhouding van drie ondergrondse 
middenspanningsverbindingen voor de aansluiting van Windpark Nij Hiddum-
Houw, heeft Liander N.V. de Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
verzocht de rechthebbende van één van de percelen waar voornoemde 
verbindingen moeten worden aangelegd, de gedoogplicht op grond van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht op te leggen. Op grond van artikel 2 van 
deze wet besluit de minister na advisering van GS. Dit advies ligt nu ter 
vaststelling voor. In het advies wordt geconcludeerd dat aan alle 
voorwaarden die gelden voor het opleggen van de gedoogplicht is voldaan 
en dat de gedoogplicht kan worden opgelegd. 

   
  D.S. beslute: 

het advies in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht aan de 
Minister van Infrastructuur en Waterstaat vast te stellen. 
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Leefberens  H4 WK Frisbee vaststelling in verband met Corona 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het WK Frisbee kon in verband met de Corona pandemie niet doorgaan. De 
organisatie heeft daaraan voorafgaand wel kosten gemaakt voor PR en 
marketing. Bij het niet realiseren van de subsidiabele activiteiten wordt een 
subsidie normaliter op nihil vastgesteld, maar in dit geval wordt er 
voorgesteld  een uitzondering te maken. Het voorstel is, in lijn met de 
coulance t.o.v. andere subsidieontvangers, het subsidie niet terug te 
vorderen, maar om het vast te stellen op basis van de werkelijk gemaakte 
kosten. Deze coulance is in 2020 betracht op grond van een vastgestelde 
gedragslijn, daar die gedragslijn van rechtswege is vervallen kan alleen 
coulance verleend worden op grond van een besluit van het college.  

   
  D.S. beslute: 

1. de verleende subsidie aan The Organizing Connection B.V. voor PR en 
marketingactiviteiten ten behoeve van het WK Frisbee vast te stellen 
op € 60.000;  

2. bijgevoegde beschikking met nummer 01906337 vast te stellen. 
   
   

 
Groen Fryslân  H5 Aanpassing Subsidieregeling Natuur en Landschap 2019 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

BIJ12 heeft een nieuwe modelverordening gemaakt voor de Subsidieregeling 
Natuur- en Landschapsbeheer. Dit was nodig omdat de bestaande Europese 
goedkeuring voor deze regeling dit jaar afliep. De Subsidieregeling Natuur en 
Landschap provincie Fryslân 2019 (hierna: SrNL2019) dient hierop 
aangepast te worden. 

   
  D.S. beslute: 

het Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling natuur- en 
landschapsbeheer provincie Fryslân 2019 vast te stellen. 

   
   

 
  


