
gearkomste fan D.S. 19 januari 2021 

Beslutelist gearkomste fan D.S. 19 januari 2021 
 
 ___________________________________________________________________________________  
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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 3    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 12 januari 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld.  
 
 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
    
Leefbaar Fryslân  B1 Deelname aan De Friese Aanpak 2021 - 2022 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Friese Aanpak (DFA) kan, als samenwerkingsprogramma tussen de 
Friese overheden, worden ingezet voor de invoering van de 
Omgevingswet. Daarnaast kunnen ook andere strategische opgaven zoals 
klimaatadaptatie, biodiversiteit en het landschap van de toekomst onder 
DFA gezamenlijk worden opgepakt, incl. bijbehorende 
omgevingsprogramma’s/ beleid en regels (omgevingsverordening).  

   
  D.S. beslute: 

1. deel te nemen aan De Friese Aanpak, als verwoord in het 
programmaplan de Friese Aanpak 2021 - 2022; 

2. een bijdrage van maximaal €100.000 beschikbaar te stellen voor 
deze projectperiode; 

3. kennis te nemen van het programmaplan De Friese Aanpak 2021-
2022. 

   
   

 
  



 
2 

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

 

gearkomste fan D.S. 19 januari 2021 

 
Bestemming 
Fryslân 

 B2 Werkplan 2021 - Feangreidefisy 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 3 november 2020 is het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 
(VP21-30) vastgesteld in GS (reg.nr. 1813902). Dit programma zal volgens 
de huidige planning op 26 mei 2021 worden besproken door PS. Met de 
Feangreidefisy (2015) en het aanstaande VP21-30 als vertrekpunt, geeft dit 
‘Werkplan 2021 – Feangreidefisy’ weer wat er het komende jaar gedaan 
gaat worden om de veenweide-doelstellingen te realiseren en wat hiervoor 
nodig is aan capaciteit en middelen.  

   
  D.S. beslute: 

1. het ‘Werkplan 2021 – Feangreidefisy’ vast te stellen; 
2. de begrotingswijziging met betrekking tot de bijdragen van het 

Wetterskip en de gemeente Smallingerland aan het gebiedsproces 
Hegewarren vast te stellen; 

3. de informerende brief aan PS met nr. 01839345 vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Bestemming 
Fryslân 

 B3 Bijdrage Veenweideprogramma aanvraag Erfgoeddeal 
Aldeboarn-de Deelen (ADD) 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Provinciale Staten stelden in 2015 de Veenweidevisie vast. Het ontwerp-
Veenweideprogramma 2021-2030 bouwt voort op de Veenweidevisie 2015. 
ADD vervult een voortrekkersrol en krijgt in het Veenweideprogramma 
2021-2030 de status Ontwikkelgebied. In 2021 dient een integraal 
gebiedsplan te worden opgesteld.  
Vooruitlopend hierop doet zich de kans voor middels een bijdrage aan een 
Erfgoeddeal cofinanciering van het Rijk te ontvangen. GS worden gevraagd 
in te stemmen met de toezegging om ad. € 138.000 vanuit het 
Veenweideprogramma als cofinancering voor de aanvraag van deze 
Erfgoeddeal in te zetten.  
Met de uitkomsten van deze Erfgoeddeal wordt de integraliteit van het 
gebiedsplan versterkt en kunnen de belangen an lanschap en cultuurhistorie 
beter worden bediend. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met een toezegging van € 138.000 uit de middelen van 
het Veenweideprogramma als cofinanciering voor deelname aan de 
Erfgoeddeal; 

2. de bijgevoegde brief ,waarin de cofinanciering wordt toegezegd vast 
te stellen. 
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Bestuurszaken  B4 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 it CDA/ dhr. R. Algra oer it 
ûnderhâld fan de houten brêgen oer de N7 yn Snits d.d. 2 desimber 
2020; 

c. Beantwoording schriftelijke vragen van CDA/ dhr. A. Meijerman over 
Europese subsidie JIVE d.d. 9 november 2020; 

d. Beantwoording schriftelijke vragen van het CDA/ dhr. A. Schelhaas 
over houtcentrales d.d. 8 december 2020; 

e. Beantwoording schriftelijke vragen van de ChristenUnie/ dhr. W. de 
Vries en het CDA/ dhr. A. Schelhaas over stikstofhandel d.d.  
21 december 2020; 

f. Beäntwurding oanfoljende skriftlike fragen fan de FNP/ dhr. S. Knol 
oer Frysk yn de Grûnwet d.d. 2 desimber 2020; 

g. Beantwurding skriftlike fragen fan de FNP/ dhr. W. Veenstra oer 
hanthavening en legalisaasje ûnder de Wnb en de 
stikstofproblematyk d.d. 8 desimber 2020; 

h. Beantwoording schriftelijke vragen van de ChristenUnie/  
dhr. M. de Vries, de FNP/ dhr. W. Veenstra en de PvdA/  
mevr. E. Hamstra over overvolle bussen d.d. 3 december 2020. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Bestuurszaken  B5 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De brieven aan PS vaststellen: 
b. Brief ‘Memorie van toelichting transitie openbaar busvervoer’ 

(01840289) van de opgave Mobiliteit  
c. Brief ‘Memorie van Toelichting Oeverbeheer vaarwegen’ (01840368) 

van de opgave Bestemming Fryslân. 
De beide brieven zijn verzonden. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven aan PS vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Leefbaar Fryslân  B6 Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Begin december heeft de Eerste Kamer de Nationale Omgevingsvisie 
(NOVI) behandeld. Hiermee is de NOVI definitief. Voor de uitvoering van de 
NOVI is een uitvoeringsagenda opgesteld. De uitvoering verloopt o.a. via de 
Omgevingsagenda’s  per landsdeel en via samenwerkingsafspraken.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI); 
2. kennis te nemen van de reactienota NOVI; 
3. kennis te nemen van de uitvoeringsagenda NOVI; 
4. de brief aan PS (nummer 01818660) over de NOVI vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Financiën en 
personeelszaken 

 B7 Wijziging 'Regeling vaste toelage onregelmatige dienst'  
per 1-1-2021 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Actualisatie van de ‘Regeling vaste toelage onregelmatige dienst’ is nodig 
vanwege een aantal redenen. Zo is het cao artikel over de ORT inhoudelijk 
gewijzigd, kent de provincie geen ploegen- en nachtdiensten meer en zijn 
functiebenamingen gewijzigd. Door andere roosters zijn de onregelmatige 
uren anders en geldt er een ander ORT percentage. Voorgesteld wordt om 
de tekst van de regeling aan te passen en het financiële nadeel dat 
medewerkers hiervan ondervinden te compenseren.  

   
  D.S. beslute: 

1. de ‘Regeling vaste toelage onregelmatige dienst’ met terugwerkende 
kracht per 1-1-2021 vast te stellen conform de inhoud van bijlage 2 en 
op te nemen in het Personeelshandboek; 

2. de medewerkers die hierdoor geraakt worden per 1-1-2021 te 
compenseren voor het financiële nadeel d.m.v. een eenmalige extra 
verhoging van 3% van maximum van de van toepassing zijnde 
salarisschaal.  
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 13 t/m 19 januari 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten van 7 t/m 13 januari 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
Groen Fryslân  H3 Vaststellen Ruilplan Franekeradeel-Harlingen 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen heeft op 30 november 
2020 ingestemd met het Ruilplan voor de wettelijke herverkaveling. Zij biedt 
het ter vaststelling aan bij GS. GS stellen het Ruilplan op grond van  
artikel 47 van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) vast en legt het 
begin 2021 zes weken ter inzage.  

   
  D.S. beslute: 

1. het Ruilplan Franekeradeel-Harlingen vast te stellen (conform artikel 
47 WILG); 

2. het Ruilplan Franekeradeel-Harlingen van 1 februari t/m 15 maart 
2021 ter inzage te leggen (conform artikel 3:42 lid 3 Algemene wet 
bestuursrecht, met verwijzing naar artikel 69 lid 1 WILG). 
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Provinciale 
Waterstaat 

 H4 Samenwerkingsovereenkomst gezamenlijk wegensteunpunt 
Bolsward met gemeente Súdwest-Fryslân 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

GS worden gevraagd in te stemmen met een samenwerking met de 
gemeente Súdwest-Fryslân voor de realisatie van een gezamenlijk 
wegensteunpunt op de provinciale locatie in Bolsward.  

   
  D.S. beslute: 

1.  de samenwerkingsovereenkomst voor een samenwerking met de 
gemeente Súdwest-Fryslân voor de realisatie van een 
gemeenschappelijk wegensteunpunt in Bolsward, aan te gaan; 

2.  gedeputeerde Fokkens volmacht te verlenen om de hiervoor 
genoemde samenwerkingsovereenkomst namens de provincie te 
ondertekenen. 

   
   

 
Ondernemend 
en energiek 
Fryslân 

 H5 Verzoek cofinanciering in het kader van het OP-EFRO voor het 
project 'PGO Netwerk Noord' 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het DB-SNN heeft besloten om op basis van de Uitvoeringsregeling OP-
EFRO: versterking innovatie eco-systeem (Open Innovatie Call) de 
aanvraag van het project ‘PGO Netwerk Noord’ een eenmalige SNN 
subsidie (EFRO/ Rijkscofinanciering) van € 3.991.715,- te verstrekken.  
De penvoerder – Gerrit Diensten BV – heeft een cofinancieringsverzoek van 
€ 600.000 ingediend (6%). Uw College wordt gevraagd in te stemmen met 
verlening van deze co-financiering, onder aanvullende voorwaarde. 

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met het beschikbaar stellen van een cofinancierings-
bijdrage van maximaal € 600.000,-- ten laste van het Breed 
cofinancieringsbudget  EU/EFRO/EZ/Europa voor het project ‘PGO 
Netwerk Noord’; 

2.  in de verleningsbeschikking de volgende aanvullende voorwaarde op 
te nemen: 
- De penvoerder moet uiterlijk 1 april 2022 een tussenrapportage 

indienen op grond waarvan een go/no-go besluit zal worden 
genomen over de verdere uitvoering van het project; 

3.  de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
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Frysk Kapitaal  H6 Undernommen stappen nei oanlieding fan moasje frjemd 2528 

Minority Safepack Inisjatyf 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 17 desimber lêstlyn hat in mearderheid fan de politike partijen yn de 
Provinsjale Steaten ynstimd mei moasje (2528) oangeande it Minority 
Safepack. Mei taheakke brief wol DS PS ynformearje oer de stân fan saken 
oangeande dizze foar it Krystreses oannommen moasje wêrmei’t PS de 
Nederlânske regearing en de Europeeske Kommisje fersiket om it 
Europeesk boargerinisjatyf ‘Minority Safepack initiative’ yn Europeesk 
ferbân te stypjen.  

   
  D.S. beslute: 

1.  kunde te nimmen fan de brieven dy’t nei oanlieding fan moasje 2528 
ferstjoerd binne nei de minister fan Ynlânske Saken en de ferskate 
fertsjintwurdigers fan de Europeeske Kommisje; 

2.  kunde te nimmen fan de fierdere stân fan saken en ûntwikkelingen 
oangeande it Minority Safepack; 

3.  taheakke brief foar de Provinsjale Steaten oangeande de stân fan 
saken fan moasje 2528 fêst te stelle. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
 

 

 

MEIDIELINGS 
 
  a. EU project ARISE (Horizon2020 GreenDeal): voor kennisgeving  

  aangenomen. 
 


