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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 2    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 21 desimber 2021 
   wurdt wizige 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. Beantwurding skriftlike fragen fan de FNP/ dhr. W. Veenstra oer 

grûnoankeapen De Burd fan 14 desimber 2021. 
   
  D.S. beslute: 

de brief 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 brief aan PS vast te stellen: 
b.  Brief ‘Strategisch Milieueffectrapport en samenvatting Nationaal 

Strategisch Plan’ (01953598) van de opgave Landbouw. 
   
  D.S. beslute: 

de brief aan PS te wijzigen en gedeputeerden Fokkinga en Hoogland te 
mandateren de brief vast te stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestemming 
Fryslân 

 B3 Verzoek Kabelnoord verlengen projectperiode kredietsubsidie 
naar 31 december 2022 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Met behulp van een kredietsubsidie van de provincie sluit Kabelnet Noord 
BV het buitengebied van de provincie aan op snel internet (lees glasvezel). 
In de verleningsbeschikking en bij het ondertekenen van de aan de 
kredietsubsidie onderliggende leningsovereenkomst is vastgesteld dat het 
project binnen drie jaar moest zijn afgerond. Afgelopen april heeft uw 
College deze periode met negen maanden verlengd. Kabelnet Noord BV 
vraagt nu opnieuw verlenging van de projectperiode tot 31 december 2022. 
In dit GS-stuk wordt voorgesteld in te stemmen met dit verzoek voor 
verlenging van de projectperiode.  

   
  D.S. beslute: 

1. met toepasssing van het bepaalde in artikel 5.4 Asv 
(hardheidsclausule) de maximale uitvoeringstermijn, zoals gesteld in 
artikel 5.7.11, derde lid, van de Subsidieregeling economie, recreatie 
en toerisme Fryslân, buiten werking te laten en in te stemmen met het 
wijzigingsverzoek van Kabelnet Noord om de einddatum van het 
project Breedband buitengebied vast te stellen op 31 december 2022; 

2. in te stemmen met de wijziging van de einddatum in de onderliggende 
leningsovereenkomst naar 31 december 2022; 

3. Kabelnoord te informeren dat het de laatste verlenging is en te 
verzoeken de provincie schriftelijk te informeren hoe Kabelnoord een 
derde verlenging gaat voorkomen en welk scenario men in geval van 
nood wil toepassen. 
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Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 B4 DAEB-besluit Thialf en financiering oplossing zonnepanelen 
Thialf 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Via een dienst van algemeen economisch belang (DAEB) is Thialf in 
overeenstemming met Europese staatssteunregels jaarlijks een 
exploitatiebijdrage toe te kennen. Dit kan door Thialf aan te wijzen als 
organisatie die deze dienst voor de provincie uitvoert. Dit GS-besluit 
voorziet daarin. De bijdrage om de zonnepanelen met goedkeuring van 
verzekeraars weer aan te kunnen zetten, is eveneens in de DAEB 
opgenomen. Ook meldt GS aan Provinciale Staten dat een rijksbijdrage is 
toegekend voor Thialf en dat er van het nieuwe kabinet een jaarlijkse 
bijdrage valt te verwachten. De rijksbijdrage is via de provincie rechtmatig in 
de DAEB op te nemen. 

   
  D.S. beslute: 

1. Thialf met een dienst van algemeen economisch belang te belasten 
zoals in de bijlage aangegeven en deze bijlage vast te stellen; 

2. het PS-stuk gewijzigd vast te stellen; 
3. in te stemmen met de begrotingswijziging; 
4. bijgaande brief aan Provinciale Staten gewijzigd vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 22 december 2021 t/m 11 januari 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten gewijzigd vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Bestuurszaken  H3 Lidmaatschap ‘OSSH West’ bij voetbalclub SC Heerenveen 
(Brok)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Tijdens de retraite van het college van Gedeputeerde Staten  
op 1 en 2 november 2021 hebben GS het beleidskader representatie en 
relatiebeheer vastgesteld. De overeenkomst met SC Heerenveen m.b.t. 
tribuneplaatsen en het gebruik van het skyboxarrangement voor 
representatie-activiteiten van GS is een van de activiteiten die invulling geeft 
aan dit beleidskader. Voorgesteld wordt om een contract aan te gaan voor 
de periode 1 juli 2021 tot met 30 juni 2025. De gemaakte kosten voor het 
seizoen 2021-2022 vallen hiermee ook onder dit nieuwe contract waardoor 
de contractkorting ook van toepassing is op dit seizoen.  

   
  D.S. beslute: 

1. een nieuwe overeenkomst aan te gaan met SC Heerenveen voor de 
periode  
1 juli 2021 tot en met 30 juni 2025 in het kader van representatie-
activiteiten van GS, conform beleidskader representatie en 
relatiebeheer (oktober 2021); 

2. in het kader van deze overeenkomst voor de periode 1 juli 2021 tot en  
met 30 juni 2025 vier tribuneplaatsen af te nemen en 6 keer gebruik te 
maken van het skyboxarrangement. 
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Financiën  H4 Budgetautorisatie 2022 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Met het vaststellen van de begroting 2022 zijn GS door PS geautoriseerd tot 
het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen. Met dit GS stuk 
geven GS op basis van de Budgethoudersregeling provincie Fryslân 2020 
de budgetten vervolgens vrij aan de algemeen directeur/ secretaris. 

   
  D.S. beslute: 

De algemeen directeur/ secretaris te autoriseren tot het doen van uitgaven 
en het aangaan van verplichtingen conform de begroting 2022 zoals 
vastgesteld door PS op 10 november 2021. 

   
   

 
Bestuurszaken 
 

 H5 Procesbesluit geen hoger beroep tegen de beschikking op het 
verzoekschrift tot terugvordering van kosten ex artikel 529 en 
530 WvSv 

(Brok, Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In uw vergadering van 15 juni 2021 heeft GS besloten in te stemmen met 
het voorstel om de kosten, gemaakt bij de behandeling van de zaak inzake 
het onvergund toepassen van baggerspecie uit het baggerdepot Oudega, 
proberen terug te vragen (H.09.O). Op 1 december 2021 heeft de 
Rechtbank Overijssel op het verzoekschrift d.d. 21 juni 2021 beschikt. 
Voorgesteld wordt tegen dat besluit géén hoger beroep in te stellen. 

   
  D.S. beslute: 

het navolgende procesbesluit te nemen: 
 géén hoger beroep in te stellen tegen de beschikking van de Rechtbank 

Overijssel van 1 december 2021. 
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Bestemming 
Fryslân 

 H6 Hurdfarre Burgumer Mar, uitspraak rechtbank inzake beroep 
ontheffing Wet natuurbescherming 

(Hoogland, Fokkens)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De rechtbank heeft recent uitspraak gedaan inzake een beroep tegen de 
ontheffing die in het kader van de Wet natuurbescherming was verleend 
voor de pilot ‘hurdfarre op de Burgumer Mar’. Vanuit de actieve 
informatieplicht wordt deze uitspraak aan Provinciale Staten toegestuurd; in 
de eerste helft van 2022 volgt een concreet voorstel hoe verder met deze 
pilot. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank; 
2. Provinciale Staten van deze uitspraak op de hoogte te brengen met 

bijgevoegde brief met het registratienummer (01949864, reeds 
verstuurd op 22 december). 

   
 


