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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
    
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 3    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 11 jannewaris 2022 
   wurdt wizige fêststeld.   
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BESPREKPUNTEN 

 
Groen Fryslân 
 

 B1 Aanbod Natuer mei de Mienskip realisatie NNN 2022-2027,  
tweede lezing 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 2 december 2021 heeft Natuer mei de Mienskip zowel de evaluatie van 
de tweejarige pilot NmdM als het daarop gebaseerde aanbod voor de 
realisatie van het NNN aangeboden aan GS. Het aanbod heeft als ambitie 
om te komen tot realisatie van het NNN voor eind 2027. De evaluatie van 
de pilots NmdM is positief en biedt volgens de enthousiaste partners van 
NmdM een mooie basis om verder te gaan met het voorliggende aanbod. 
Het hierop gebaseerde provinciale advies aan PS adviseert in te stemmen 
met het aanbod, maar onder een aantal voorwaarden, waaronder 
uitwerking van een aantal zaken uit het aanbod van NmdM. 

   
  D.S. beslute: 

als tweede lezing: 
1. kennis te nemen van de Evaluatie Natuer mei de Mienskip; 
2. kennis te nemen van het Koersdocument; 
3. in te stemmen met het voorkeursalternatief 2: concept-advies aan PS 

over het aanbod van NmdM; 
4. bijgevoegde PS stuk gewijzigd vast te stellen: 
5.  kennis te nemen van het advies van de PCLG 
6.  kennis te nemen van de reactie van de gebiedscommissies op het 

aanbod van NmdM; 
7. de antwoordbrief aan de gebiedscommissies vast te stellen; 
8.  de antwoordbrief aan NmdM vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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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 de SP/ mevr. H. Goede, 

de PvdD/ dhr. M. Brouwer en GrienLinks/ dhr. J. Knol over 
schietincident Boksumerdyk d.d. 31 december 2021; 

c. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/ mevr. E. van der 
Hoek over zonnepanelen Thialf d.d. 13 januari 2022. 

d. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ dhr. E. de Groot, 
GrienLinks/ dhr. J. Knol, de SP/ mevr. H. Goede en de PvdD/  
dhr. M. Brouwer over gasboring bij Ternaard d.d. 10 januari 2022. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven bij punt b vast te stellen; 
2. de brieven bij punt c en d te wijzigen en gedeputeerde Douwstra te 

mandateren die brieven vast te stellen 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

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

Voorgesteld wordt om de onderstaande brief aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Stân fan saken wersjenning kearndoelen en eintermen Fryske 

taal en kultuer (Kurrikulum.frl)’ (01954431) fan de opjefte Leefber 
Fryslân; 

c. Brief ‘Uitstel PS-agendering Strategische Grondnota Natuur Netwerk 
Nederland’ (01954310) van de opgave Groen Fryslân (reeds 
verzonden). 

   
  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 12 t/m 18 januari 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten over de periode van 22 december 2021 tot en  

  met 17 januari 2022 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
 
Economie  H3 Vaststelling openstellingsbesluit Voucherregeling MKB Fryslân 

2022 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 8 december 2020 heeft uw college de Voucherregeling MKB Fryslân 
2021-2023 vastgesteld. Daarbij is de regeling voor kalenderjaar 2021 ook 
opengesteld. Met voorliggend besluit vragen we uw college om de regeling 
open te stellen voor 2022 door het vaststellen van het openstellingsbesluit 
en de uitvoering van de regeling in 2022, evenals in eerdere jaren, bij het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) te beleggen. 

   
  DS en KfdK beslute, elts foar eigen foech: 

1.  het bijgevoegde Openstellingsbesluit Voucherregeling MKB Fryslân 
2022, met een openstellingsperiode van 31 januari 2022 tot en  
met 31 december 2022, vast te stellen; 

2.  de opdracht voor uitvoering van de Voucherregeling MKB Fryslân 
2021-2023 in kalenderjaar 2022 te verlenen aan het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland; 

3.  de opgavenregisseur van Ondernemend en Energiek Fryslân 
volmacht te verlenen om de opdrachtbrief aan het SNN te tekenen 
voor de uitvoeringskosten in  
jaar 2022, mits de uitvoeringskosten maximaal € 100.000 bedragen; 

4.  de bijgevoegde brief aan Provinciale Staten (nr. 01943815) vast te 
stellen en te versturen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
  



 
5 

 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 18 januari 2022 

 
Financiën  H4 Opdracht aan Cebeon voor benchmark onderzoek personele 

capaciteit 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Aan GS en PS is toegezegd dat in het 1e kwartaal van 2022 een 
gezamenlijk onderzoek wordt uitgevoerd naar taken (ZBB), benodige 
capaciteitsinzet (Benchmark) en kwaliteit personeel (SPP). Het bureau 
Cebeon gaat het onderzoek naar de benchmark uitvoeren. 

   
  D.S. beslute: 

in afwijking van het provinciale inkoopbeleid in te stemmen met het 1 op 1 
verstrekken van de opdracht aan het bureau Cebeon voor het uitvoeren van 
de benchmark personele capaciteit. 

   
   

 
 


