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Beslutelist gearkomste fan D.S. 7 september 2021 
 

Ofwêzich: CdK Brok en deputearre frou Poepjes 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 36 
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 31 augustus 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld.  
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Klimaat en 
energie 

 B1 Ontwerp Energieprogramma 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Een van de urgente opgaven uit de Omgevingsvisie is het met kracht 
voortzetten van de energietransitie. Hiervoor wordt een programma 
opgesteld. Het ontwerp Energieprogramma 2022-2025 is gereed en kan 
voor een ieder ter inzage worden gelegd.  

   
  D.S. beslute: 

1. het ontwerp Energieprogramma 2022-2025 vast te stellen; 
2. op de voorbereiding van het Energieprogramma 2022-2025 afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing te verklaren; 
3. een ieder in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen naar 

aanleiding van het ontwerp van het Energieprogramma 2022-2025;   
4. het ontwerp Energieprogramma 2022-2025 vanaf 11 september 6 

weken ter inzage te leggen; 
5. het ontwerp Energieprogramma 2022-2025 voor te leggen aan de 

Provinciale Commissie Landelijk Gebied; 
6. de brief aan Provinciale Staten (1911798) vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Klimaat en 
energie 

 B2 Tweede verzoek Hou Friesland Mooi intrekking PIP Nij Hiddum 
Houw 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Naar aanleiding van een nieuwe uitspraak van de RvS over de 
rechtsgeldigheid van het landelijke Activiteitenbesluit heeft stichting Hou 
Friesland Mooi (HFM) opnieuw een verzoek tot intrekking van het 
inpassingsplan windpark NHH ingediend. U wordt geadviseerd PS voor te 
stellen dit verzoek opnieuw af te wijzen. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het afwijzen van het tweede verzoek van Hou 
Friesland Mooi; 

2. bijgevoegd PS stuk aangaande de behandeling van het tweede 
verzoek van stichting Hou Friesland Mooi (dd 5-7-’21) vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Financiën  B3 Verzoek Alliander NV tot versterking kapitaalstructuur 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 31 mei 2021 heeft Alliander haar aandeelhouders verzocht om 
kapitaalversterking in de vorm van een reverse hybride converteerbare 
obligatielening. De lening is nodig om de noodzakelijke investeringen in het 
elektriciteitsnetwerk te kunnen bekostigen, die voortvloeien uit onder meer 
het klimaatakkoord en de RES-sen.  
Op dit moment is er een conflict met Alliander over een niet aflosbare 
achtergestelde lening die Alliander wil aflossen en waarover met provincie 
Fryslân nog geen overeenstemming is bereikt. 

   
  D.S. beslute: 

1.   om bij wijze van voorgenomen besluit Alliander een reverse 
converteerbare hybride lening te verstrekken voor een bedrag van 
minimaal € 76 mln. en maximaal € 95 mln., onder de voorwaarde dat 
er voor het conflict over de huidige niet aflosbare achtergestelde 
lening verstrekt aan Alliander (met een omvang  
van € 32 mln.) een voor provincie Fryslân passende oplossing komt; 

2.   om bij wijze van voorgenomen besluit op de buitengewone 
vergadering van aandeelhouders op 2 december 2021 in te stemmen 
met het aan de Raad van Bestuur van Alliander NV delegeren van de 
bevoegdheid om een zodanig aantal gewone aandelen uit te geven 
met als doel om het leningsbedrag te converteren naar gewone 
aandelen in overeenstemming met de bepalingen van de 
leningsovereenkomst;  

3.   om gelet op het bepaalde in art 158 en 167 provinciewet, PS in de 
gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten 
aanzien van dit voorgenomen besluit; 

4.   met inachtneming van deze wensen en bedenkingen van PS, 
vervolgens definitief te besluiten; 

5. het bijgevoegde PS-stuk te wijzigen en gedeputeerde De Rouwe te 
mandateren het PS-stuk vast te stellen; 

6.   om het formulier Mededeling voorgenomen collegebesluit’, te 
ondertekenen en t.z.t. retourneren. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Groen Fryslân  B4 Instemmen met Drinkwaterstrategie 2050 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de afgelopen 1,5 jaar hebben Vitens en provincie Fryslân gewerkt aan 
een Drinkwaterstrategie 2050 “Wetter foar letter”. Deze strategie verwoordt 
het lange termijn beleid voor de drinkwatervoorziening in onze provincie. De 
Drinkwaterstrategie is inmiddels uitgebreid besproken met de verschillende 
stakeholders, zoals gemeenten, waterschap, natuur- en 
landbouworganisaties. Voorgesteld wordt om de strategie vast te stellen en 
op te nemen in het Regionaal Waterprogramma van de provincie Fryslân. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de Drinkwaterstrategie 2050 van drinkwaterbedrijf 
Vitens en provincie Fryslân; 

2. na instemming de Drinkwaterstrategie op te nemen in het Regionaal 
Waterprogramma van de provincie Fryslân; 

3. de informerende brief aan PS over inhoud en besluitvormingstraject 
aangaande de Drinkwaterstrategie vast te stellen; 

4. de Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s) aan te wijzen bij de 
eerstvolgende herziening van de Omgevingsverordening; 

5. op basis van de Drinkwaterstrategie structureel overleg te voeren met 
betrokken gemeenten en Vitens over de verdere uitvoering van de 
strategie, waarbij de opgaven voor duurzame bodemenergie en 
drinkwater op elkaar worden afgestemd; 

6. op basis van de Drinkwaterstrategie afstemming te zoeken met het 
Ministerie van Economische zaken over gaswinning en bescherming 
van onze zoete grondwatervoorraad. 
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Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 B5 Toekomstige financiering Thialf 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In deze brief geeft GS aan PS mee welke ontwikkelingen er zijn met 
betrekking tot een gezonde financiële toekomst van Thialf. Op de vraag van 
de Tweede Kamer geeft GS aan dat de ambitie voor Thialf is om deze 
topsportaccommodatie als voorziening op wereldtopniveau te behouden. 
Hiervoor is een Rijksbijdrage noodzakelijk. Ook vermeldt de brief wanneer 
er duidelijkheid komt over de financiële vraagtekens en dat deze geen 
invloed hebben op de in het vooruitzicht gestelde provinciale 
exploitatiebijdrage. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de brief aan Provinciale Staten gewijzigd vast te stellen; 
3.  de gewijzigde brief aan Provinciale Staten te versturen synchroon met 

publicatie van het besluit van burgemeester en wethouders van 
Heerenveen over Thialf. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestuurszaken  B6 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. Uitstel beantwoording schriftelijke vragen van de SP/ mevr. H. Goede, 

de PvdD/ dhr. M. Brouwer en GrienLinks/ dhr. J. Knol over opstellen 
faunabeheerplan damherten d.d. 17 augustus 2021. 

   
  D.S. beslute: 

de brief vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestuurszaken  B7 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Afhandelingsvoorstel motie 2651 ‘tijdige aanpak wasbeer’’ 

(01898534) van de opgave Biodiversiteit en Landschap; 
c. Brief ‘Monitoaring reizigersoantallen en tsjintstregelingsoeren’ 

(01909032) van de opgave Mobiliteit. 
   
  D.S. beslute: 

de brieven aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Mobiliteit  B8 Subsidieverlening Fyts!mpuls aan gemeente Smallingerland 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De subsidieaanvraag van Smallingerland voor Fyts!mpuls zou volgens de 
regeling formeel geweigerd moeten worden vanwege het Rijksgeld dat 
Smallingerland voor de zomer via een provinciale subsidie heeft gekregen, 
omdat het niet anders kon (GS 22/06/21). Smallingerland dient echter een 
doel waar de provincie achter staat. Daarom wordt aan GS voorgesteld 
gebruik te maken van de hardheidsclausule uit artikel 5.4 van de Asv om 
Smallingerland ook de Fyts!mpuls te kunnen beschikken om zo de 
snelfietsroute Drachten-Ureterp te kunnen realiseren.  

   
  D.S. beslute: 

1. op grond van artikel 5.4 van de Asv de weigeringsgrond uit artikel 2.5, 
onderdeel e, van de Subsidieregeling Fyts!mpuls 2020-2022 buiten 
toepassing te laten en  
de gemeente Smallingerland op grond van die regeling een subsidie 
te verlenen van € 200.000,- exclusief BTW voor de Snelfietsroute 
Drachten – Ureterp, conform hetgeen is opgenomen in bijgaande 
verleningsbeschikking. 

2. bijgaande verleningsbeschikking vast te stellen.   
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 1 t/m 7 september 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten van 6 juli t/m 6 september 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
 
Personeel & 
Organisatie 

 H3 Verlengen pilot bereikbaarheidsdienst tot 1-1-2022 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De technische dienst (hierna: TD) wordt ingezet bij storingen en calamiteiten.  
Per 1-1-2021 zijn de werknemers van de TD tijdelijk bij wijze van pilot 
aangewezen voor consignatiedienst tot 1-7-2021. Omdat de doelstellingen 
nog niet gehaald zijn wordt nu voorgesteld om de pilot en de aanwijzing voor 
consignatiedienst te verlengen tot 1-1-2022. 

   
  D.S. beslute: 

1. de pilot consignatiedienst Technische Dienst te verlengen van 1-7-2021 
tot 1-1-2022; 

2. de medewerkers van de TD aan te wijzen voor consignatiedienst in 
deze periode en aan hen een consignatiedienstvergoeding ogv de cao 
uit te betalen; 

3. de pilot omstreeks 1-12-2021 opnieuw te evalueren en te besluiten over 
het vervolg.  
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Taal en kennis  H4 Ferfolch Minority Safepack Inisjatyf 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Om ferfolch te jaan oan it útfieren fan ‘e moasje frjemd (nûmer 2528) wolle 
Deputearre Steaten mei in statement of support oangeande it Minority 
Safepack (MSP) Inisjatyf stipe jaan oan de rjochtsaak T-158/21 tsjin de 
Europeeske Kommisje. Dit as ferfolch op de brief (01904064) dy’t fan DS út 
hjiroer op 28 july lêstlyn nei FUEN ferstjoerd is. Op dizze wize kinne 
Deputearre Steaten direkte stipe jaan oan de organisators fan it MSP Inisjatyf 
dy’t no dwaande binne om it beslút fan de Europeeske Kommisje  
(14 jannewaris 2021) om gjin wetlik ferfolch te jaan oan it MSP Inisjatyf, 
‘nietich’ te ferklearjen. 

   
  D.S. beslute: 

1. de taheakke Statement of Support oangeande it MSP Inisjatyf fêst te 
stellen; 

2. taheakke brief oan Provinsjale Steaten te wizigje en  
deputearre frou Poepjes te mandatearjen it brief fêst te stellen; 

3. taheakke brief de organisators fan it MSP inisjatyf fêst te stellen; 
4. it Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) en harren derby yn 

de nijsbrief direkt op te roppen ek mei skriuwen stipe te jaan oan de 
saak T-158/21 (dit giet direkt fia de adviseur fan it NPLD, hjir is gjin 
brief by nedich). 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Leefbaar 
Fryslân 

 H5 Beneaming lid Advyskommisje Musea 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Fanwege it fuortgean fan in lid, is der in fakatuere ûntstien by de 
Advyskommisje Musea. It foarstel is om Nicolette Bartelink te beneamen as 
nij lid fan de kommisje. 

   
  D.S. beslute: 

1.  Nicolette Bartelink te beneamen as lid fan de Advyskommisje Musea; 
2.  taheakke beneamingsbrief doc 01905337 fêst te stellen. 
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Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 H6 Tijdelijke herbenoeming leden Maatschappelijke Adviesraad 
Faunaschade (MARF) 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) is eind 2016/begin 
2017 door de twaalf provincies ingesteld. De voorzitter en leden zijn benoemd 
voor een periode van vier jaar. De benoemingsbesluiten zijn op 31 januari 
2021 verlopen. De BAC VP heeft besloten de MARF door een externe partij 
te laten evalueren. In in afwachting op de uitkomst van de externe evaluatie 
heeft de BAC VP besloten de benoemingsperiode van de vier MARF leden 
wiens benoeming is verlopen, met een jaar te verlengen. 

   
  D.S. beslute: 

in te stemmen met de tijdelijke herbenoeming (tot 31 mei 2022) van de vier 
MARF leden wiens benoemingstermijn per 1 februari 2021 is verstreken. 

   
   

 
Kultuer en 
gastfrijheid 
 

 H7 Subsydzjeregeling Programmeringsimpuls culturele activiteiten 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De subsydzjeregeling ‘Programmeringsimpuls culturele activiteiten Fryslân’ 
hat as doel ynstellingen te stimulearjen kulturiele aktiviteiten te 
programmearjen, nettsjinsteande ekstra kosten en legere publyksynkomsten 
troch de maatregels fan de oerheid yn ferbân mei it koronafirus. Der kin 
subsydzje oanfrege wurde foar it ferskil tusken de programmearingskosten 
fan in (searje fan) kulturiele aktiviteit(en) yn Fryslân en de rûsde ynkomsten.  

   
  D.S. beslute: 

1. de Subsydzjeregeling ‘programmeringsimpuls culturele activiteiten 
Fryslân’ fêst te stellen; 

2. it subsydzjeplafond lykas bedoeld yn artikel 8 fan de regeling fêst te 
stellen op €300.000,-; 

3. de begruttingswiziging fêst te stellen;  
4. it oanfraachformulier by de regeling fêst te stellen; 
5. it risikoprofyl fan de Subsydzjeregeling ‘programmeringsimpuls culturele 

activiteiten Fryslân’ fêst te stellen op “gemiddeld”. 
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Economie  H8 Subsidieregeling innovatiematrix Fryslân 2 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 28 april jl. hebben Provinciale Staten ingestemd met het 
herstelmaatregelenpakket Lok op 1: ‘No en Moarn’ deel II. Een van de 
maatregelen is het opnieuw openstellen van de subsidieregeling 
“Innovatiematrix” met als doel het verder ontwikkelen van innovatieve en 
creatieve ideeën naar projecten. Subsidie kan aangevraagd worden door 
iedere iedere Friese organisatie met een inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel. 

   
  D.S. beslute: 

1. de bijgevoegde Subsidieregeling Innovatiematrix Fryslân inclusief 
artikelsgewijze toelichting vast te stellen;  

2. het bijbehorende aanvraagformulier vast te stellen; 
3. het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Innovatiematrix Fryslân 

vast te stellen op € 100.000; 
4. in te stemmen met de uitvoeringskosten ad. € 8.000,- 
5. het bijgevoegde risicoprofiel vast te stellen; 
6. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

   
   

 
  


