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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 6    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 1 febrewaris 2022 
   wurdt ûnferoare fêststeld.      
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Bestuurszaken  B1 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 het CDA/ mevr. W. Wiersma 

over het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt van Rijn d.d.  
25 januari 2022; 

c. Vervolg beantwoording schriftelijke vragen van de ChristenUnie/  
dhr. M. de Vries over RWS beantwoording schriftelijke vragen over 
brug Kootstertille d.d. 12 oktober 2022. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brief bij punt b gewijzigd vast te stellen; 
2. de brief bij punt c vast te stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestuurszaken  B2 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Bestuursakkoord waterverdeling IJsselmeer’ (01959546) van  

de opgave Water; 
c. Brief ‘Brzo inspectie Zandleven Coatings BV’ (01953049) van  

de afdeling Omgevingszaken; 
d. Brief ‘Stand van zaken Breedband’ (01962249) van de opgave 

Bestemming Fryslân. 
   
  D.S. beslute: 

1. de brief aan PS bij punt b vast te stellen; 
2. de brief aan PS bij punt c te wijzigen en gedeputeerde Douwstra te 

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

mandateren die brief vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Financiën  B3 Kapitaalverstrekking Alliander & verkennende gesprekken met 

het rijk 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 30 november 2021 hebben GS definitief besloten om een reverse 
converteerbare hybride obligatielening te verstrekken aan netbeheerder 
Alliander NV. Het kapitaal-versterkingstraject is inmiddels afgerond en met 
de bijgaande PS-brief willen we de Statenleden op de hoogte brengen van 
de uitkomsten. Daarnaast willen de PS op de hoogte stellen van de 
verkennende gesprekken van de netbeheerders met het rijk. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de uitkomsten van de kapitaalverstrekking aan 
Alliander; 

2. kennis te nemen dat er met het vormen van bestemmingsreserve 
invulling wordt   gegeven aan de motie van de Christen Unie; 

3. kennis te nemen van de informerende brief van Alliander d.d.  
21 januari 2022; 

4. de bijgevoegde PS-brief gewijzigd vast te stellen en deze, met de 
informerende brief van Alliander, aan Provinciale Staten toe te 
zenden. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 B4 Samenwerkingsovereenkomst Friese Projectenmachine 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Dit stuk bevat het voorstel om in te stemmen met de Samenwerkings-
overeenkomst voor de Friese Projectenmachine. Deze SWO wordt ook 
voorgelegd aan de colleges van B&W van de achttien Friese gemeenten en 
aan de CvB’s van de drie betrokken kennisinstellingen. Na ondertekening 
van de SWO kan de FPM formeel van start.  

   
  DS en KfdK beslute, elts foar eigen foech: 

1. in te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Friese 
Projectenmachine; 

2. in te stemmen met een verhoging van de provinciale bijdrage aan de 
FPM van  € 150.000 over de jaren 2022-2024 voor het 
penvoerderschap; 

3. gedeputeerde Douwstra te machtigen de samenwerkingsovereen-
komst namens de provincie Fryslân te ondertekenen;  

4. bijgaande brief aan de Penvoerder Samenwerkingsovereenkomst 
FPM vast te stellen;  

5. gedeputeerde Douwstra aan te wijzen als vertegenwoordiger van de 
provincie  Fryslân in de Algemene Vergadering van deelnemers van 
de FPM; 

6. gedeputeerde Douwstra bij de Algemene Vergadering van 
deelnemers voor te dragen als lid van de Stuurgroep FPM; 

7.       de gezamenlijke begroting van de FPM op te voeren in de 
administratie van de provincie conform bijgevoegde 
begrotingswijzigingen; 

8.  bijgevoegde begrotingswijzingen onder GS-mandaat vast te stellen; 
9.  in te stemmen met de begrotingswijziging en deze bij de 1e berap 

2022 ter vaststelling voor te leggen aan PS. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 2 t/m 7 februari 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Provinciale 
Waterstaat 

 H3 Addendum onderhoudsovereenkomst It Swettehûs 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Via het voorliggende addendum worden wijzigingen doorgevoerd in de 
onderhoudsovereenkomt voor It Swettehûs als onderdeel van de EB&M-
overeenkomst (Engineer, Build & Maintain) die is afgesloten met de 
Bouwgroep Dijkstra Draisma. De wijzigingen bestaan uit meer- en 
minderwerk en aanpassing van de technische bijlage. 

   
  DS en KfdK beslute, elts foar eigen foech: 

1.  in te stemmen met wijziging van de Overeenkomst Onderhoud 
Swettehûs die is afgesloten met de Bouwgroep Dijkstra Draisma; 

2.  het hoofd van de afdeling Provinciale Waterstaat volmacht te verlenen 
om daartoe bijgevoegd Addendum – Aangepast Onderhoud namens 
de provincie te ondertekenen;  

3.  het hoofd van de afdeling Provinciale Waterstaat mandaat en 
volmacht te verlenen om gedurende de looptijd van de overeenkomst 
waar en wanneer nodig geacht aanpassingen in de Overeenkomst 
Onderhoud Swettehûs namens de provincie door te voeren voor zover 
dat past binnen het regulier geldende mandaat. 
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Landbouw 
 

 H4 Ophogen subsidieplafond openstellingsbesluit POP3 
Samenwerking voor innovaties, 2021 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 15 juni 2021 is de POP3+ maatregel 7 Samenwerking voor Innovatie 
opengesteld voor aanvragen met een budget van € 1 miljoen. Hierop  
zijn 8 aanvragen ingediend waarvan 4 aanvragen voldoende punten hebben 
gekregen van de Adviescommissie om gehonoreerd te worden. Hiervoor 
moet echter het openstellingsplafond worden opgehoogd met €585.000  
(€ 292.500 EU middelen en € 292.500 provinciale cofinanciering). 

   
  D.S. beslute: 

1. een budgetschuif van € 292.500 EU middelen van POP3+ maatregel 
3 ‘fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische 
ondernemingen van jonge landbouwers’ naar POP3+ maatregel 7 
‘Samenwerking voor innovatie’ vast te stellen; 

2. een budgetreservering van € 292.500 uit het budget ‘R. BCB 
Algemeen cofinanciering GS voorwaardelijk’ vast te stellen voor de 
cofinanciering van de EU middelen uit het eerste besluit; 

3. het besluit ‘Wijziging Openstellingsbesluit POP3 Samenwerking voor 
innovaties 2021’, zoals bijgevoegd, vast te stellen; 

4. vast te stellen dat de additionele uitvoeringskosten van € 60.000 ten 
laste te leggen aan het R. BCB P4 POP 4; 

5. de begrotingswijziging vast te stellen. 
   

 
Economie  H5 Cofinancieringsbijdrage aan EFRO-project 'BrainR' 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het project BrainR heeft als doel om digitalisering in de bouwsector te 
bevorderen. Er wordt ingezet op het stimuleren van innovatieve 
technologieën, het versnellen van marktintroductie nieuwe (circulaire) 
bouwproducten en het laagdrempelig beschikbaar stellen van kennis en 
faciliteiten voor MKB. Het DB SNN heeft op basis van een positief advies 
van de Deskundigencommissie besloten een EFRO-bijdrage  
van € 713.615,- beschikbaar te stellen aan dit project. De indieners hebben 
ook een aanvraag voor cofinanciering bij de drie noordelijke provincies 
ingediend. Voorgesteld wordt een bijdrage van € 44.601,- namens de 
provincie Fryslân beschikbaar te stellen. 

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met het verstrekken van een incidentele subsidie van  
maximaal € 44.601,-  ten laste van het cofinancieringsbudget 
EFRO/EZ/Interreg voor het project ‘BrainR’ van stichting Building; 

2. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen; 
3.   bijgevoegde subsidieverleningsbeschikking met kenmerk 01953779 

vast te stellen en te ondertekenen voor verzending. 
   

 
 


