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Beslutelist gearkomste fan D.S. 16 november 2021 
 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 46   
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 9 novimber 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld.   
 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Groen Fryslân  B1 Afsprakenkader weidevogels Fryslân 
(Hoogland)   
  Aangehouden.  
   
   

 
 
Bestuurszaken  B2 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. Uitstel beantwoording schriftelijke vragen van FvD/  

mevr. G. Wymenga-Kooistra over Europa lobby/ vaarwegen d.d.  
18 oktober 2021. 

   
  D.S. beslute: 

de brief vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestuurszaken  B3 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Utstel foar ôfhanneling moasje Wurkwize FBE (nr. 2649)’ 

(01922669) fan de opjefte Grien Fryslân; 
c. Brief ‘Afhandelingsvoorstel moties Weidevogelnota 2021 – 2030’ 

(01934575) van de opgave Groen Fryslân. 
   
  D.S. beslute: 

de brieven aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Economie  B4 Deelname provincie Fryslân Startup in Residence Noord-

Nederland 2021-2022 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Founded in Friesland is de partij die het ecosysteem rond startups en  
scale-ups in Fryslân verbindt en versterkt. Samen met Founded in 
Groningen is het project Startup in Residence vorig jaar opgeschaald naar 
Noord-Nederlands niveau. Doel van het programma is om opgaven vanuit 
publieke organisaties te koppelen aan innovaties van startups.  
Provincie Fryslân heeft meegedaan in dit programma met een tweetal  
challenges. Aan uw college wordt gevraagd om opnieuw deel te nemen aan 
een nieuwe editie van het programma, dit keer met één challenge. 

   
  D.S. beslute: 

de bijgevoegde deelnameverklaring “Deelnamebevestiging Aanbesteding 
Startup in Residence 4.0” namens de provincie Fryslân aan te gaan, 
waardoor de provincie akkoord gaat met de voorwaarden voor deelname 
aan Startup in Residence 2021-2022. 
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Groen Fryslân 
 

 B5 Organisatie Uitvoeringsprogramma Programma Natuur 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor het Uitvoeringsprogramma Natuur zijn middelen uit de specifieke 
uitkering (SPUK) van het Rijk verkregen. Op 31 augustus 2021 hebben GS 
hierover een besluit genomen. Met dit stuk besluit GS tot het mandateren 
van de uitvoering en over de wijze waarop deze middelen ingezet worden. 
Dit gebeurt in de vorm van opdrachten aan de Terreinbeheerder 
Organisaties (TBO's). 

   
  D.S. beslute: 

1. mandaat te verlenen aan de budgethouder Programma Natuur om de 
maatregelen zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Natuur 
uit te voeren; 

2. in te stemmen met de uitvoering van de maatregelen van het 
Uitvoeringsprogramma Natuur via opdrachtverlening; 

3. er mee in te stemmen dat de directievoering door de TBO’s zelf op de 
uitvoering plaatsvindt en deze opdracht via enkelvoudig onderhands 
aanbesteden (1op1) tot een bedrag van € 150.000 bij de uitvoering 
van de maatregelen toestaan, in afwijking van het inkoopbeleid van de 
provincie Fryslân;  

4. de bijgevoegde begrotingswijziging inclusief de inzet van capaciteit 
vast te stellen; 

5. Natuurmonumenten te berichten dat € 6,9 mln. gereserveerd is voor 
Kadeherstelmaatregelen Fochtelooerveen. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 10 t/m 16 november 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen. 
 
 
 
Groen Fryslân 
 

 H3 Subsidie onderzoek Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland 
van nu naar 2100 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het Rijk stelt een TKI-subsidie beschikbaar aan de WUR voor een 
onderzoek naar het realiseren van klimaatbestendig en waterrobuust 
ingericht landelijk en stedelijk gebied in 2050, waar land- en tuinbouw 
kunnen omgaan met klimaatveranderingen zonder onomkeerbare schade 
aan natuur. Het onderzoek is in juni 2021 gestart en eindigt op 31 
december 2024. 
Op 30 maart 2021 hebben GS - onder voorwaarden - besloten tot een 
intentieverklaring voor cofinanciering. In dit GS-stuk wordt gevraagd een 
incidentele subsidie voor een bedrag van €100.000 in de periode 20 mei 
2021 - 31 december 2024 definitief te beschikken aan de WUR.  

   
  D.S. beslute: 

1. een incidentele subsidie van €100.000 te verstrekken aan Wagingen 
UR voor de uitvoering van het onderzoek ‘Klimaat- en waterrobuust 
Laag-Nederland van nu naar 2100’ (PF-2021/224058); 

2. de beschikking vast te stellen; 
3. in te stemmen met dekking van de subsidie voor 50% uit het 

Veenweideprogramma en 50% uit het Waterhuishoudingsplan. 
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Bestuurszaken  H4 Representatiekosten GS derde kwartaal 2021 
(Brok)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de Declaratiewijzer CdK en gedeputeerden is vastgelegd dat GS 
achteraf de uitgaven per kwartaal autoriseren en vervolgens publiceren. De 
desbetreffende bijlagen gaan hierbij. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de verantwoording van het overzicht 
Representatiekosten GS derde kwartaal 2021; 

2. in te stemmen met de publicatie op de website van de provincie van 
de Websiteversie Representatiekosten GS derde kwartaal 2021; 

3. het hoofd Bestuurszaken te verzoeken om ervoor te zorgen dat 
facturen behandeld worden volgens de afgesproken procedure. 

   
   

 
Landbouw 
 

 H5 Wijziging van de subsidieregeling Regeling POP 3 subsidies 
provincie Fryslân november 2021 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de (oude) Regeling POP 3 subsidies provincie Fryslân van 2017 was 
voor de berekening van de hoogte van de subsidie conform Europese 
regelgeving een maximum aan inbreng van kosten in natura inclusief 
onbetaalde eigen arbeid geregeld. In de aangepaste Regeling n.a.v. de 
POP3 Transitieperiode 2021-2022 is in het betreffende artikel het 
onderdeel “onbetaalde eigen arbeid” niet opgenomen. Voorgesteld wordt 
de Regeling aan te passen.  

   
  D.S. beslute: 

de wijziging van de subsidieregeling Regeling POP 3 subsidies provincie 
Fryslân vast te stellen. 
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Publyksplein 
 

 H6 Verzoek verlenging POP3 LEADER project Huskeamer MFC 
Berltsum 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het POP3 LEADER project Huskeamer MFC Berltsum heeft een verzoek 
ingediend voor een jaar uitstel van de realisatie van het nieuwe dorpshuis 
in Berltsum. Normaliter worden uitstelverzoeken afgehandeld door SNN 
mits het verzoek voldoet aan de criteria van de gedragslijn die hiervoor is 
vastgesteld. Dit uitstelverzoek voldoet niet aan de criteria van de 
gedragslijn en wordt daarom voorgelegd ter besluitvorming aan GS.  

   
  D.S. beslute: 

in afwijking van de reeds vastgestelde gedragslijn verlengingsverzoeken 
POP3, het SNN te instrueren namens GS met het verlengingsverzoek van 
MFC Berltsum in te stemmen, en aan het instemmingsbesluit de 
verplichting te verbinden dat, op verzoek van de dienst, over de voortgang 
van het project dient te worden gerapporteerd.  

   
   

 
Mobiliteit  H7 Beschikking Beschikbaarheidsvergoeding OV 2021 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In uw vergadering van 14 september jl. heeft u besloten op grond van de 
‘Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-
concessies 2021’ (Rijksregeling) een aanvraag te doen bij het Rijk ter 
verkrijging van deze specifieke uitkering. Inmiddels hebben wij een 
beschikking hierop ontvangen van het Rijk. U wordt nu voorgesteld deze 
vergoeding middels een beschikking aan Arriva beschikbaar te stellen.  

   
  D.S. beslute: 

1. tot het verlenen van een subsidie beschikbaarheidsvergoeding OV 
2021 middels bijgevoegde beschikkingen aan Arriva 
Personenvervoer Nederland BV voor de concessies:  

a. Noord-Zuidwest Fryslân ten bedrage van € 2.379.300,-;  
b. Zuidoost-Fryslân en Wadden (ZOWAD) ten bedrage  

van € 1.030.800,-; 
c. Regionaal Spoorvervoer Fryslân 2020-2035 ten bedrage  

van € 1.116.900,-; 
2. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
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Mobiliteit 
 

 H8 Vervoerplan busconcessies 2022 en handhaven volledige 
exploitatiebijdrage OV 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Als gevolg van de coronapandemie en sterk teruglopende 
reizigersaantallen is voor de OV-sector door het Rijk een 
beschikbaarheidsvergoeding (BVOV) voor de jaren 2020 en 2021 
beschikbaar gesteld. In het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad van 25 
juni jl. is afgesproken dat de BVOV21 doorgetrokken wordt tot aan 
september 2022. Net als in 2020 en 2021 wordt als voorwaarde aan de 
regeling gesteld dat concessieverleners hun exploitatiebijdrage voor 
concessies in 2022 handhaven op het niveau van voor corona. GS worden 
gevraagd met dit laatste voor de periode tot 1 september 2022 in te 
stemmen.  
Daarnaast worden GS gevraagd in te stemmen met de vervoerkundige 
aspecten van het Vervoerplan 2022 en met het uitstel van de ingangsdatum 
hiervan.   

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de vervoerkundige aspecten van het Vervoerplan 
2022; 

2. in te stemmen met het uitstel van de ingangsdatum van de 
busdienstregeling 2022 tot zondag 9 januari 2022; 

3. de provinciale exploitatiebijdrage voor 2022 voor de beide 
busconcessies tot 1 september te handhaven op het voor de 
coronacrisis voor 2022 oorspronkelijk afgesproken niveau; 

4. de provinciale exploitatiebijdrage voor 2022 voor de treinconcessie tot 
1 september te handhaven op het voor de coronacrisis voor 2022 
oorspronkelijk afgesproken niveau; 

5. de looptijd van de op 10 november 2020 ingevoerde concessie-
wijzigingen te verlengen tot 1 september 2022; 

6. bijgevoegde brief aan PS met kenmerk 01929112 vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Economie  H9 Mandaatbesluit subsidieverlening EBNN, periode april 2021 - 

april 2022 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In 2018 is de Economic Board Noord-Nederland (hierna: EBNN) ontstaan 
vanuit de samenvoeging van de Noordelijke Innovation Board (NIB) en de 
Bestuurscommissie EZ (BC EZ). Het EBNN fungeert sindsdien als platform 
dat vanuit Noord-Nederlands perspectief de triple helix bijeenbrengt en  
vanuit die samenstelling informatie deelt en kansen signaleert. Hierbij 
vragen wij aan uw college mandaat te verstrekken aan de Provincie 
Drenthe voor subsidieverlening aan VNO-NCW (penvoerder) voor de 
periode april 2021 – april 2022. De maximale subsidie vanuit provincie 
Fryslân bedraagt € 75.000,-. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de “Eindrapportage EBNN jaar 3” en het “Scope 
Projectplan 1 april 2021 –1 april 2022”; 

2.  in te stemmen met een provinciale (cofinancierings)subsidie voor de 
activiteiten die vermeld staan in het projectplan van EBNN voor de 
periode april 2021 tot april 2022 van maximaal € 75.000,-; 

3.  de bevoegdheid tot het verstrekken van de subsidie te mandateren 
aan het college van GS van provincie Drenthe; 

4.  het bijgevoegde mandaatbesluit vast te stellen, waarin de provincie 
Drenthe mandaat wordt verleend voor het nemen van alle besluiten in 
de keten van besluitvorming rondom subsidieverstrekking aan 
penvoerder VNO-NCW Noord voor de periode april 2021 – april 2022; 

5.  een bijdrage voor EBNN van € 25.000 per factuur op te vragen bij 
gemeente Leeuwarden; 

6.  bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
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Bestemming 
Fryslân 

 H10 Overeenkomst beheer en onderhoud Oudega aan het Water,  
fase 1 Waterfront Oudega 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 29 juni jl. heeft het college besloten tot het aangaan van de 
Realisatieovereenkomst Oudega aan het Water met de gemeente 
Smallingerland en Wetterskip Fryslân (reg.nr. 01896073). In deze 
overeenkomst is opgenomen dat we voordat met de daadwerkelijke 
uitvoering van het project wordt gestart definitieve afspraken zullen worden 
gemaakt inzake eigendom, beheer en onderhoud. Bjigevoegde 
overeenkomst voor beheer en onderhoud voorziet hierin voor fase 1 van 
het project Oudega aan het Water, Waterfront Oudega.  

   
  D.S. beslute: 

1.  tot het namens de provincie aangaan van de Overeenkomst beheer 
en onderhoud Oudega aan het Water, fase 1 Waterfront Oudega met 
de gemeente Smallingerland; 

2.  gedeputeerde Fokkens volmacht te verlenen om namens de provincie 
de Overeenkomst beheer en onderhoud Oudega aan het Water,  
fase 1 Waterfront Oudega te ondertekenen. 

   
   

 
Publyksplein  H11 Herverdeling tender 3-2021 Iepen Mienskipsfûns (IMF) 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Herziening van de subsidieplafonds van de derde tender van het Iepen 
Mienskipsfûns om zoveel mogelijk projecten te kunnen steunen.  

   
  D.S. beslute: 

1. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
2. de herziene plafonds ten opzichte van de tenderopstelling vast te 

stellen zoals aangegeven bij a. tot en met e. en deze te publiceren:  
a. Plafond regio Wadden categorie klein wordt € 67.176 
b. Plafond regio Wadden catergorie middel wordt € 137.824 
c. Plafond regio Noordoost categorie klein wordt € 77.000 
d. Plafond regio Noordoost categorie middel wordt € 203.000 
e. Plafond regio Noordoost categorie groot wordt € 0 
f. Plafond regio Noordwest categorie klein wordt € 85.000 
g. Plafond regio Noordwest categorie middel wordt € 120.000 
h.  Plafond regio Noordwest categorie groot wordt € 75.000  

   
   

 
  


