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Beslutelist gearkomste fan D.S. 13 april 2021 
 
 ___________________________________________________________________________________  

Team/ ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 15    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 6 april 2021 
   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 42 
RvO vast. Het betreft: 
b.  Beantwoording schriftelijke vragen van FvD/dhr. E. Jousma over het 

bericht dat de Europese commissie het besluit gaat nemen om 
aardgas als duurzame brandstof te bestempelen d.d. 29 maart 2021; 

c. Beantwoording schriftelijke vragen van VVD/ dhr. M. Dijkstra en  
FvD/ dhr. A.G van Dijk over de stikstofdeal Schiermonnikoog d.d.  
19 maart 2021. 

   
  D.S. beslute: 

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

mandateren die 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: 

Wij stellen voor de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Advies met betrekking tot winningsplan Geothermie Leeuwarden 

I’ (01866439) van de afdeling Omgevingszaken; 
c. Brief ‘Predatiebeheer weidevogels in ontwerp Omgevingsverordening’ 

(01868969) van de opgave Groen Fryslân 
   
  D.S. beslute: 

de brieven aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 7 april t/m 13 april 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
Publyksplein 
 

 H3 Jaarplan 2021 Nationaal Park Lauwersmeer 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De vier Lauwersmeeroverheden (provincies Fryslân en Groningen,  
gemeenten Noardeast Fryslân en Het Hogeland) hebben voor de periode 
2020-2023 procesmiddelen beschikbaar gesteld voor het Nationaal Park 
Lauwersmeer. Het gaat om een bedrag per partner van € 50.000 per jaar. De 
verantwoording van deze middelen is onderdeel van het Jaarplan. Hiermee is 
voor het Lauwersmeergebied de basis gelegd voor een voortzetting van  
een concrete en enthousiaste bestuurlijke samenwerking in het 
Lauwersmeergebied. 

   
  D.S. beslute: 

1.   kennis te nemen van het Jaarplan 2021 Nationaal Park Lauwersmeer; 
2.  het Jaarplan 2021 toe te zenden aan Provinciale Staten en de 

betreffende brief aan de staten vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Economie  H4 Wijziging boekjaarsubsidie Ynbusiness 2020 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 19 mei 2020 heeft de provincie een boekjaarsubsidie verleend aan de 
Stichting Innovatiepact Fryslân (IPF) voor het onderdeel Ynbusiness 2020. 
Abusievelijk zijn de kosten van officemanagers niet in de subsidieaanvraag 
en derhalve ook niet in de subsidieverleningsbeschikking opgenomen. Aan 
het college wordt gevraagd met terugwerkende kracht alsnog subsidie te 
verlenen voor de betreffende kosten. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met een verhoging van de boekjaarsubsidie Ynbusiness 
2020 met een bedrag ter hoogte van € 75.549,-; 

2.  bijgevoegde beschikking met nummer 01856886 vast te stellen; 
3. met toepassing van het bepaalde in artikel 1.10, vijfde lid, onder b van de 

Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (Asv) de subsidie 
voor de kosten van officemanagers te verlenen met terugwerkende 
kracht tot 1 januari 2020; 

4. de begrotingswijziging vast te stellen, waarin naast de verhoging van 
Ynbusiness 2020 tevens de reeds beschikte subsidie voor Ynbusiness 
2021 op de juiste manier administratief wordt verwerkt.  

   
   

 
Leefbaar Fryslân  H5 Vaststelling monitoringskader Nij Poadium 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Bij de vaststelling van de cultuurnota Nij Poadium in GS is besloten dat er  
in 2021 een separaat monitoringskader wordt opgesteld. Met dit GS stuk 
leggen we het monitoringskader Nij Poadium ter vaststelling voor. De 
ambities uit Nij Poadium vormen de basis voor het monitoringskader. In het 
monitoringskader is aangegeven welke acties opgepakt worden, aan welke 
doelen deze acties bijdragen en bij welke acties er gerapporteerd wordt aan 
GS en PS. 

   
  D.S. beslute: 

1. het monitoringskader Nij Poadium vast te stellen. 
2. de brief aan PS over monitoring Nij Poadium vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Subsidies  H6 Verlening boekjaarsubsidies onder begrotingsvoorbehoud 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

 
Momenteel loopt het proces van het verlenen van de meerjarige 
boekjaarsubsidies 2021-2024. Nav interne controles en opmerkingen van de 
accountant wordt in het proces een stringentere toetsing gehanteerd. 
Hiermee realiseren we een verbeter- en kwaliteitslag. Voor een aantal 
boekjaarinstellingen staat (een deel van) het te verlenen subsidiebedrag nog 
niet op de subsidiestaat (bijlage bij begroting 2021). Dit betekent dat deze 
subsidies verleend moeten worden onder begrotingsvoorbehoud (conform 
art. 4:34, eerste lid, Awb). Voor deze verleningen is het afdelingshoofd 
subsidies niet gemandateerd. Met dit stuk krijgt de Algemeen Directeur het 
mandaat voor de verlening van in de bijlage 1 genoemde bedragen aan de 
daar vermelde subsidieontvangers om het verleningsproces te versnellen.   

   
  D.S. beslute: 

de algemeen directeur van de provincie Fryslân mandaat te verlenen voor  
het verlenen van subsidie (onder begrotingsvoorbehoud) aan de in de bijlage 
1 genoemde subsidieontvangers en voor maximaal de in de bijlage 1 
genoemde bedragen.  

   
   

 
 
 

 

 

 
MEIDIELINGS 

 
  a. Memorandum of Understandig projekt Regional 

  University Network European University (RUN-EU): foar kundskip 
  oannommen. 

 


