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Beslutelist gearkomste fan D.S. 20 april 2021 
 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
  b. Planning PS-stukken 
   wurdt ûnferoare fêststeld. 
 
  c. Afgehandelde moties en toezeggingen 

wurdt ûnferoare fêststeld. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 16   
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 13 april 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld.  
 
 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 B1 Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Waddenfonds en de 
ontwerpjaarstukken 2020 Waddenfonds 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op grond van artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en 
artikel 27 van de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds worden 
Provinciale Staten van de drie Waddenprovincies in de gelegenheid gesteld 
om hun eventuele zienswijze op de conceptbegroting 2022 van de 
gemeenschappelijke regeling Waddenfonds in te dienen.  
Voorgesteld wordt aan PS om geen zienswijze in te dienen. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de conceptbegroting 2022 en de 
ontwerpjaarstukken 2020 van de gemeenschappelijke regeling 
Waddenfonds;  

2.  aan PS middels bijgevoegd PS-stuk voor te stellen geen zienswijze 
in te dienen over de conceptbegroting 2022 en het PS-stuk daartoe 
vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 B2 Zienswijze begroting 2022/ gewijzigde begroting 2021 SNN 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het DB SNN heeft PS op 30 maart 2021 schriftelijk gevraagd hun 
zienswijze uit te brengen op het concept van de begroting 2022/ gewijzigde 
begroting 2021 van het SNN. In het bijgaande PS-stik wordt voorgesteld 
geen zienswijze uit te brengen.  

   
  D.S. beslute: 

1.  bijgaand PS-stik vast te stellen waarin wordt voorgesteld geen 
zienswijze uit brengen op de begroting 2022/gewijzigde begroting 
2021 van het SNN; 

2.  in te stemmen met de PS-brief aan het DB SNN waarin het PS-
besluit wordt meegedeeld.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Bestuurszaken  B3 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 D66/ mevr. Bijlsma over 

monument Afsluitdijk d.d. 31 maart 2020; 
c. Beantwurding skriftlike fragen fan de FNP/ dhr. W. Veenstra oer it 

oanpaste gaswinningsplan (Tietjerk) fan 29 maart 2021; 
d. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/ dhr. J. Knol over 

mijnbouwactiviteiten Ternaard d.d. 29 maart 2021; 
e. Beantwurding skriftlike fragen fan it CDA/ mefrou M. Prins en de FNP/ 

dhr. S. Knol oer sinnefjilden de Pein fan 6 april 2021; 
f. Beantwoording schriftelijke vragen van het CDA/ dhr. A. Schelhaas,  

de VVD/ dhr. M. Dijkstra, het FvD/ dhr. A.G. van Dijk en Groep 
Goudzwaard/ dhr. Goudzwaard over 'bijgepluste natuur' N2000-
gebieden en natuurkaarten versus AERIUS d.d. 10 februari en  
14 maart 2021; 

g. Beantwoording schriftelijke vragen van de ChristenUnie/  
dhr. M. de Vries, de PvdA/ mevr. E. Hamstra, het CDA/  
dhr. A. Meijerman, de FNP/ dhr. R. van der Wal en GrienLinks/  
mevr. E. van der Hoek over het Transitieplan OV d.d.  
1 en 11 april 2021. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Bestuurszaken  B4 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Wij stellen voor onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Stand van zaken afhandeling toezeggingen 2582 en 2583’ 

(01871706) van de opgave Groen Fryslân; 
c. Brief ‘Informerende brief stand van zaken REC Harlingen’ (01871572) 

van de afdeling Omgevingszaken 
   
  D.S. beslute: 

de brieven aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Bestuurszaken  B5 Representatiekosten GS derde kwartaal 2020 
(Brok)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de Paadwizer foar deputearren van 9 juni 2020 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 2020; 

2. in te stemmen met de publicatie op de website van de provincie van 
de Websiteversie Representatiekosten GS derde kwartaal 2020; 

3. het hoofd Bestuurszaken opdracht te geven de aanbevelingen vanuit 
de interne controle van Concerncontrol binnen de organisatie uit te 
zetten en op te volgen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Bestuurszaken 
 

 B6 Representatiekosten GS vierde kwartaal 2020 en 
Representatiekosten en kosten voor reis en verblijf college GS 
2016 - 2020 

(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. 
Ook treft u, op verzoek van de CdK en ter kennisneming, een overzicht aan 
van representatiekosten en kosten voor reis en verblijf college GS 2016 – 
2020. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de verantwoording van het overzicht 
Representatiekosten GS vierde kwartaal 2020; 

2. in te stemmen met de publicatie op de website van de provincie van 
de Websiteversie Representatiekosten GS vierde kwartaal 2020; 

3. het hoofd Bestuurszaken opdracht te geven de aanbevelingen vanuit 
de interne controle door Concerncontrol binnen de organisatie uit te 
zetten en op te volgen; 

4. kennis te nemen van het Overzicht van representatiekosten en 
kosten voor reis en verblijf college GS 2016 – 2020. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Mobiliteit 
 

 B7 Memo Jobinder over stand van zaken i.v.m. COVID-19 en 
evaluatie vervoersysteem 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het bestuur van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân heeft een memo 
opgesteld en gevraagd om deze voor te leggen aan Provinciale Staten. 
Deze memo gaat in op de gevolgen van COVID-19 en de evaluatie van 
Jobinder. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de memo van het bestuur van het 
Mobiliteitsbureau; 

2.  de brief aan Provinciale Staten met kenmerk 01867058 vast te 
stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Bestemming 
Fryslân 

 B8 Aanvraag Regiodeal Natuur Inclusieve Landbouw (RNIL), 
eerste fase 

(Hoogland, Fokkinga)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Door het ontbreken van een platform heeft de stichting Beeklandschap 
Koningsdiep | de Nije Boarn (stichting) in overleg met de provincie ten 
behoeve van het gebiedsproces in Aldeboarn-De Deelen (ADD) in 2019 
een aanvraag voor de Regiodeal Natuurinclusieve landbouw 2019-2024 
ingediend. De Stuurgroep Regio Deal Natuur Inclusieve Landbouw Noord-
Nederland heeft voor 2020 een subsidie van € 400.000 aan de stichting 
toegekend. 
Deze stichting had niet de ambitie om deze aanvraag in te dienen en wenst 
met ingang van 1 mei 2021 haar activiteiten voor het project Regiodeal te 
beëindigen. De stichting vindt niet dat het niet haar taak is om dit project uit 
te voeren en is zij ook niet op de uitvoering van dergelijke projecten 
ingericht. Zij wil daarom de activiteiten aan dit project staken. Nu de 
instelling van de gebiedscommissie ADD op 20 april 2021 aan GS wordt 
voorgelegd ingesteld, is nu het moment om dit werkzaamheden te staken. 
De provincie dient een nieuwe aanvraag in om het resterende deel van de 
eerste fase van dit project uit te voeren. 
In dezelfde vergadering d.d. 20 april 2021 van GS wordt het instellen van 
de gebiedscommissie Aldeboarn-De Deelen ter besluitvorming aan GS 
voorgelegd. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de aanvraag voor de 1ste fase van het project 
Regiodeal Natuur Inclusieve landbouw (RNIL) voor de onderdelen 
die de stichting nog niet heeft uitgevoerd; 

2. de bijgevoegde brief aan de Stuurgroep Regio Deal Natuur 
Inclusieve Landbouw Noord-Nederland vast te stellen waarin de 
nieuwe aanvraag voor de 1ste fase van het project Regiodeal Natuur 
Inclusieve landbouw (RNIL) wordt gedaan. 
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Bestemming 
Fryslân 

 B9 Installatie gebiedscommissie Aldeboarn-De Deelen (ADD) 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Provinciale Staten stelden in 2015 de Veenweidevisie (21-01-2015, reg.nr. 
1174288) vast. Het Veenweideprogramma 2021-2030 (Besluit GS, 30-03-
2021, reg. Nr. 01866769) bouwt voort op de Veenweidevisie 2015. 
Aldeboarn-De Deelen (ADD) vervult een rol als voorloper en krijgt in het 
Veenweideprogramma 2021-2030 de status van ontwikkelgebied. 
Ontwikkelgebieden zijn de gebieden waar op inhoudelijke gronden en 
vanuit maatschappelijke energie veel kansen liggen en waar ook voldoende 
middelen zijn om aan de slag te gaan. 
De opdracht voor het ADD-gebied is het maken van een ontwerp integraal 
gebiedsplan als advies voor het college van Gedeputeerde Staten. 
Daarvoor wordt een gebiedscommissie conform artikel 82 van de 
Provinciewet ingesteld. 

   
  D.S. beslute: 

1. het bijgevoegde instellingsbesluit, met het daarbij behorend 
regelement en de benoeming van de genoemde leden van de 
gebiedscommissie Aldeboarn-De Deelen, vast te stellen en waarin de 
commissie voor maximaal twee jaar wordt benoemd en de opdracht 
krijgt het maken van een ontwerp integraal gebiedsplan; 

2. het instellingsbesluit te publiceren in het Publicatieblad; 
3. de benoemingsbrief aan de leden van de Gebiedscommissie vast te 

stellen; 
4. de notitie werkwijze vast te stellen; 
5. de informerende brief aan PS met nr. 01871610 vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Kultuer en 
gastfrijheid 

 B10 Cultuurconvenant OCW - We the North en 
Samenwerkingsovereenkomst We the North 2021 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De nije gearwurkingsoerienkomst fan We the North foar 2021 en it 
‘Cultuurconvenant’ tusken OCW en We the North (2021-2024) binne beide 
klear om tekene te wurden. Deputearre Sietske Poepjes hat fia it IPO en fia 
bestjoerlik oerlis NOC belutsen west by it opstellen fan beide stikken, dy’t 
wy no oan jim foarlizze. Yn de bylage fine jim ek it takomstdokumint fan We 
the North 2021-2024 en in oerjoch fan de basisinfrastruktuer dy’t We the 
North mienskiplik stipet fia matching fan Ryksjild.  

   
  D.S. beslute: 

1.  it ‘Cultuurconvenant 2021-2024’ en ‘Samenwerkingsovereenkomst 
We the North’ foar 2021 fêst te stellen; 

2.  deputearre Poepjes te mandatearjen om beide dokuminten út namme 
fan Provinsje Fryslân te tekenjen; 

3.  PS te informearjen mei yn brief en deputearre Poepjes te 
mandatearje it brief fêst te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 14 t/m 20 april 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten over de periode van 7 t/m 19 april 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
Landbouw  H3 Ophogen budget POP3 maatregel Jola 2020 
(Fokkinga)   
  Ingetrokken. 
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Landbouw 
 

 H4 Vaststellen openstellingsbesluit Regeling POP3 Subsidies niet-
productieve investeringen water KRW-klimaat voorjaar 2021 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Om uitvoering te geven aan de nieuwe Kaderrichtlijn Water 2022-2027 en 
aan klimaatdoelen voor water wordt de POP+ regeling maatregel 6 “niet 
productieve investeringen water KRW/Klimaat” opengesteld. Het 
subsidieplafond is vastgesteld op € 3.400.000. 

   
  D.S. beslute: 

1. het bijgevoegde openstellingsbesluit maatregel 6 ”Niet-productieve 
investeringen water KRW/klimaat voorjaar 2021” inclusief 
bijbehorende KRW-Opgavenkaart 2021 vast te stellen; 

2. deze subsidiemaatregel van 14 mei 2021, 9.00 uur t/m 15 juli 2021, 
17.00 uur open te stellen voor aanvragen;  

3. het subsidieplafond vast te stellen op € 3.400.000;   
4. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

   
   

 
Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 H5 Antwoordbrief op sommatiebrief Stibbe namens de Vereniging 
Gelijkberechtiging Grondbezitters 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Terreinbeherende organisaties (tbo’s) kregen vanaf 1993 van Rijk en 
provincies subsidies voor grondaankoop om natuur te realiseren. De 
rechtmatigheid hiervan wordt betwist door de Vereniging Gelijkberechtiging 
Grondbezitters (VGG). Naar aanleiding van een uitspraak van het 
Europees Hof stuurde Stibbe namens de VGG een brief naar provincies en 
het Rijk, waar in wordt verzocht rente over vermeende onrechtmatige 
staatssteun terug te vordenen bij tbo’s. GS geven in hun antwoord aan zich 
over eventuele vervolgstappen te willen beraden nadat het onderzoek van 
de EC is afgerond.  

   
  D.S. beslute: 

1. Stibbe conform bijgevoegde brief met kenmerk 01867921 te 
berichten het onderzoek van de Europese Commissie af te wachten 
en zich daarna te beraden over eventuele vervolgstappen en 

2. deze brief vast te stellen. 
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Financiën en 
personeelszaken 

 H6 Mandaat BOD werkgeversinzet ZPW pensioenvraagstukken 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Recent is er onderhandelaarsmandaat verstrekt voor de keuze van het 
pensioencontract. Deze keuze zal nader worden uitgewerkt en vergt 
specieke keuzes op complexe pensioentechnische onderwerpen. Verzocht 
wordt om de BOD namens de werkgevers provinciale sector te mandateren 
om al dan niet in te stemmen met de vanuit ZPW voorgestelde 
werkgeversinzet voor pensioenvraagstukken. 

   
  D.S. beslute: 

in te stemmen met het verlenen van mandaat aan de Bestuurlijke 
Onderhandelingsdelegatie om namens de provinciale sector al dan niet in 
te stemmen met de vanuit het ZPW voorgestelde werkgeversinzet voor 
pensioenvraagstukken. 

   
   

 
Taal en kennis  H7 Fryske Akademy: Werbeneamingen lid ried fan Tafersjoch en 

beneaming adviseur Ried fan Tafersjoch 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Raad van Toezicht van de Fryske Akademy verzoekt de Provincie 
Fryslân om in te stemmen met de herbenoeming van twee leden: de heer 
S. Leipstra en mevrouw A. Visser. Het gaat om een tweede termijn van vier 
jaar. Dit conform lid 8.2 van de statuten van de Fryske Akademy. Het 
college wordt geadviseerd om in te stemmen met het verzoek. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de herbenoeming van S. Leistra en A. Visser als 
Raad van Toezicht-lid van de Fryske Akademy;  

2. bijgaande antwoordbrief (doc. nr. 01868951) vast te stellen. 
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Bestemming 
Fryslân 

 H8 Besluit bijdrage Nationale Kennisbank Bodemdaling 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In september 2020 hebben Gedeputeerde Staten besloten een bijdrage 
van €15.000 te geven aan het NKB (Nationaal kennisprogramma 
bodemdaling) voor het jaar 2020 en de intentie uitgesproken voor 
eenzelfde bedrag voor de jaren 2021, 2022 en 2023. 
Met dit besluit vragen wij GS de intentie voor een bijdrage om te zetten in 
een jaarlijkse toekenning van €15.000 voor de jaren 2021, 2022 en 2023. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het (concept) Werkplan NKB 2021 - 2024; 
2. in te stemmen met de Friese deelname aan het NKB voor de jaren 

2021, 2022 en 2023. 
   
   

 
Economie  H9 Bijdrage voor het project MKB-Deal Skillsbooster 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het Min. EZK heeft het project MKB Skillsbooster geselecteerd voor de 
MKB Deal (meidieling 20 november 2020). Door deze MKB Deal is aan  de 
provincie voor het project MKB Skillsbooster €400k subsidie beschikt vanuit 
het Min. van EZK. Het project Skills Booster maakt gebruik van BTW 
compensatie. Het Rijk heeft hiervoor € 52.066 overgemaakt naar het BTW 
compensatiefonds, waardoor de provincie uiteindelijk € 348.000 ontvangen 
heeft. Op 26 november heeft de staatssecretaris mevrouw M. Keijzer 
namens het Min. van EZK het convenant ondertekend met de provincie 
Fryslan.   

   
  D.S. beslute: 

1. om €200.000 vanuit budget MKB faciliteren/ begeleiden bij te dragen 
aan het project MKB-Deal Skillsbooster;   

2. de begrotingswijzigingen vast te stellen. 
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Omgevingszaken  H10 Subsidieregeling opruiming drugsafval 2021 - 2024 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De subsidieregeling is bedoeld om terreineigenaren en gemeenten, die te 
maken krijgen met dumping van synthetisch drugsafval tegemoet te komen 
in de kosten voor het opruimen van het afval. In IPO-verband is 
afgesproken dat per 1 januari 2021 de uitvoering van deze regeling 
overgaat naar BIJ12, om zo invulling te geven aan de wens om de 12 
provinciale regelingen zo veel als mogelijk te behandelen als één landelijke 
regeling. De provincie zelf is wel verantwoordelijk voor het opstellen van de 
regeling met het bijbehorende mandaatbesluit.  

   
  D.S. beslute: 

1.  de Subsidieregeling opruiming drugsafval Fryslân 2021-2024 vast te 
stellen en op juiste wijze bekend laten maken; 

2.  het aanvraagformulier ‘Aanvraag Subsidie opruiming drugsafval 
2021-2024’ vast te stellen; 

3.  het Mandaatbesluit aan de Directeur van BIJ 12 Subsidieregeling 
opruiming Drugsafval Fryslân 2021-2024 vast te stellen; 

4. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
5.  Provinciale Staten te informeren via bijgevoegde brief en deze vast te 

stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Groen Fryslân 
 

 H11 Opdracht verstrekken aan consortium DIOPSIS voor het huren 
van negen insectencamera’s en het analyseren van de 
resultaten 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het gaat slecht met de insecten in Nederland, maar een structureel 
meetnet om insectentrends te meten ontbreekt. Verbeterde inzichten in 
insectentrends zijn essentieel om de doelen van het Natuurpact en het 
Herstelprogramma biodiversiteit als onderdeel van het bestuursakkoord te 
kunnen toetsen en het beleid te verbeteren. Daarom wordt interprovinciaal 
ingezet op het ontwikkelen van een insectencamera meetnet. Voorgesteld 
wordt om vanuit Fryslân mee te doen met de insectencamera pilot. 
Aangezien alleen het DIOPSIS-consortium de camera’s ontwikkeld en 
aanbied wordt voorgesteld de opdracht enkelvoudig aan hen te 
verstrekken.   

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met de enkelvoudige opdrachtverstrekking voor het 
huren van negen insecten camera’s voor de duur van drie jaar en het 
analyseren van de beelden en resultaten aan het DIOPSIS-
consortium voor een totaal bedrag van € 83.540 excl. BTW; 

2. in te stemmen met de voorgenomen evaluatie na het eerste meetjaar 
in 2022. Afhankelijk van de evaluatie wordt een uitbreiding van de 
opdracht voorgelegd aan GS waarbij extra camera’s in 2022-2023 
worden gehuurd; 

3. de opgavenmanager Biodiversiteit en Landschap te volmachten om 
de door GS goedgekeurde overeenkomsten hiertoe te ondertekenen. 
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Waddenprojecten 
 

 H12 Provinciale Cofinanciering Green Shipping programma 
Investeringskader Waddengebied 

(De Rouwe, Fokkens)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Ter realisering van de majeure opgave Havenontwikkeling & 
Natuurverbetering van het Investeringskader Waddengebied, is een 
programma Green Shipping ontwikkeld door FME. Met dit Waddenbrede 
programma wordt een impuls gegeven aan een emissieloze en fossielvrije 
scheepvaart in het Waddengebied. 
Op 14 april 2020 hebben GS de intentie uitgesproken tot het verstrekken 
van een cofinancieringsbijdrage aan het Green Shipping programma onder 
de  
voorwaarde dat het Waddenfonds een subsidie zou verstrekken aan dit 
programma. Op 3 juli 2020 nam het Waddenfonds hierover een positief 
besluit. 
Voorliggende GS-stuk is gericht op het nemen van het besluit over de 
cofinanciering van het Green Shipping programma voor een maximaal 
bedrag van € 200.389. 

   
  D.S. beslute: 

1.  op grond van de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme,  
paragraaf 6.1 Cofinanciering Waddenfonds Fryslân, een 
cofinancieringsbijdrage van maximaal € 200.389 te verstrekken aan 
FME, als trekker en penvoerder van het programma, voor het 
programma Green Shipping, door bijgevoegde 
subsidieverleningsbeschikking met kenmerk 01865161 te 
ondertekenen;  

2.  het bedrag van € 200.389 ten laste te brengen van het 
cofinancieringsbudget IKW/Waddenfonds;  

3.  de daarvoor benodigde bijgevoegde begrotingswijziging vast te 
stellen.  
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Publyksplein 
 

 H13 Iepen Mienskipsfûns: Opdracht categorie klein regio zuidwest 
en instemmingsbesluit 3 uitstelverzoeken 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Dit GS-stuk betreft twee onderwerpen die annex zijn met het Iepen 
Mienskipsfûns:  
1) drie individuele uitstelverzoeken.  
2) Opdrachtverlening categorie klein zuidwest Fryslân 2021. De uitvoering 

wordt daar door de gemeenten De Fryske Marren en Súdwest Fryslân 
gedaan. Bij de vaststelling van het IMF 2020-2024 is in het bijbehorende 
voorstel opgenomen dat er maatwerkafspraken zijn in het kader van de 
gebiedsagenda Súdwesthoeke met de gemeenten De Fryske Marren en 
Súdwest-Fryslân. Dit voorstel is een uitwerking van deze werkwijze voor 
2021. 

   
  D.S. beslute: 

1. met toepassing van het bepaalde in artikel 5.4 ASV 
(hardheidsclausule) de maximale uitvoeringstermijnen zoals gesteld 
in artikel 12 van de regeling buiten werking te laten en in te stemmen 
met de verlengingsverzoeken van de volgende projecten;   

a. PF-2019/197157  -  Verhuizing kaart- en biljartvereniging Skalms 
Fertier 

b. PF-2019/197699  -  Pilot duurzame woningen Greidhoeke 2019 - 
Grieneko  

c. PF-2019/201508  -  Ferieniging Foar Folksformaken – project 
Pier 

2. in te stemmen met de opdracht van €105.000 aan gemeente De 
Friese Meren, te dekken uit het budget Iepen Mienskipsfûns; In te 
stemmen met de opdracht van €105.000 aan gemeente Súdwest-
Fryslân, te dekken uit het budget Iepen Mienskipsfûns;  
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Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 H14 Instructies aan BIJ12 voor automatische taxaties 
ganzenschade in ganzenfoerageergebieden en praktijkproef 
BirdAlert 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor de uitvoering van de Fryske Guozzenoanpak 2017-2020 (verlengd tot 
en met 2023) dient aan BIJ12 de opdracht te worden gegeven voor het 
laten taxeren van landbouwschade aangericht door ganzen aan percelen 
gelegen in ganzenfoerageergebieden (automatische taxaties). Aan de 
opdracht zijn instructies verbonden. Daarnaast worden instructies aan 
BIJ12 gegeven over het afwijken van de Beleidsregel Wet 
natuurbescherming Fryslân 2018 en de Legesverordening Fryslân 2019, 
vanwege een eenmalige praktijkproef met een nieuw, niet dodelijk 
ganzenverjaagmiddel, de BirdAlert.  

   
  D.S. beslute: 

1. BIJ12 opdracht en instructies te geven tot het automatisch taxeren 
van ganzenschade binnen ganzenfoerageergebieden gedurende de 
looptijd van de Fryske Guozzenoanpak 2017 – 2020 (verlengd tot en 
met 2023); 

2. BIJ12 instructies te geven over het afwijken van de Beleidsregel Wet 
natuurbescherming Fryslân 2018 en de Legesverordening Fryslân 
2019, vanwege een eenmalige praktijkproef met een nieuw, niet 
dodelijk ganzenverjaagmiddel, de BirdAlert. 
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Klimaat en energie  H15 Openstelling en wijziging ‘Voucherregeling Energiecoöperaties 

Fryslân’ 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor de periode van 5 november 2019 tot en met 31 december 2020 heeft 
uw college de ‘Voucherregeling voor energiecoöperaties Fryslân’ 
vastgesteld. Voorgesteld wordt de regeling te wijzigen en opnieuw open te 
stellen voor de periode van 3 mei 2021 tot en met 30 april 2022 en het 
mandaatbesluit op basis waarvan het Samenwerkingsverband Noord-
Nederland de regeling uitvoert, te wijzigen. 

   
  D.S. beslute: 

1. bijgevoegd openstellingsbesluit inzake de Voucherregeling 
Energiecoöperaties Fryslân voor de periode van 3 mei 2021 tot en 
met 30 april 2022 vast te stellen; 

2. bijgevoegde wijzigingsregeling inzake de Voucherregeling 
Energiecoöperaties Fryslân vast te stellen; 

3. bijgevoegd besluit tot wijziging van het Besluit mandaat en 
machtiging inzake de Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân 
vast te stellen; 

4. bijgevoegde informerende brief (nummer 01871725 ) aan Provinciale 
Staten vast te stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Klimaat en energie  H16 Invulling geven aan motie 2311, groen gas 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Bij de behandeling van de concept RES op 17 juni 2020 hebben Provinciale 
Staten motie 2311 aangenomen. Bijgaand rapport en de aanbiedingsbrief 
geven invulling aan deze motie. Voorgesteld wordt deze te verzenden naar 
Provinciale Staten. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis nemen van het rapport ‘Groen gas en haar bijdrage aan de 
Friese energietransitie’; 

2. de aanbiedingsbrief (nr. 01871762) te wijzigen en gedeputeede 
Poepjes te mandateren die brief vast te stellen en deze met het 
rapport naar PS te verzenden. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Mobiliteit  H17 Aangaan erfpachtovereenkomst busstation Sneek 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Gemeente Súdwest-Fryslân en provincie werken samen aan aanpassing 
van de stationsomgeving in Sneek. De provinciale werkzaamheden betreft 
het verplaatsen en opwaarderen van het busstation. Omdat deze 
werkzaamheden worden uitgevoerd op grond in eigendom van NS 
Vastgoed, dient er een erfpachtovereenkomst tussen NS Vastgoed en 
provincie Fryslân te worden afgesloten. GS worden gevraagd akkoord te 
gaan met de opgestelde erfpachtovereenkomst.  

   
  DS en de KfdK beslute, elk foar eigen foech: 

1. de erfpachtovereenkomst busstation Sneek met NS Vastgoed aan te 
gaan; 

2. het afdelingshoofd Vastgoed & Grondzaken volmacht te verlenen om 
de erfpachtovereenkomst te ondertekenen; 

3. het afdelingshoofd Vastgoed & Grondzaken volmacht te verlenen om 
de notariële akte te aan te gaan.  
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Publyksplein  H18 Openstellingsbesluit LEADER 2021-2022 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

LEADER is onderdeel van het POP3 programma en had een looptijd tot 
eind 2020. Vanwege vertraging in het tot stand komen van het Europese 
Gemeenschappelijk LandbouwBeleid en het Nationaal Strategisch Plan is er 
besloten tot een transitieperiode (POP3+) tot eind 2022. GS hebben 6 april 
2021 de Regeling POP 3 subsidies provincie Fryslân vastgesteld. In 
aanvulling daarop is er, om LEADER in de periode 2021-2022 uit te kunnen 
voeren, ook een openstellingsbesluit LEADER nodig. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de gewijzigde LEADER Ontwikkelingsstrategie 
(LOS) Noordoost Fryslân; 

2. in te stemmen met de gewijzigde LEADER Ontwikkelingsstrategie 
(LOS) Noardwest Fryslân; 

3. het openstellingsbesluit Regeling Uitvoering LEADER-projecten 
Noordoost en  Noardwest Fryslân 2021-2022 vast te stellen met een 
subsidieplafond totaal EU bijdrage en nationale bijdrage (provincie en 
gemeenten): Noordoost Fryslân €1.560.700,-  en Noardwest Fryslân 
€1.471.190; 

4. het openstellingsbesluit Regeling LEADER-kosten samenwerking 
2021-2022 vast te stellen met een subsidieplafond totaal EU bijdrage 
en nationale bijdrage (provincie en gemeenten): Noordoost Fryslân  
€ 30.000, -- en Noardwest Fryslân € 144.000; 

5. ervan kennis te nemen dat de uitvoeringskosten SNN/ RVO voor 
LEADER gedekt kunnen vanuit de huidige opdrachten/ 
overeenkomsten m.b.t. de uitvoering POP3; 

6. kennis te nemen van de jaarverslagen over 2019 en 2020 over de 
voortgang van de uitvoering van de LOS van Noordoost Fryslân en 
Noardwest Fryslân. 

   
   

 
 
 
 
 
 

 
MEIDIELINGS 

 
  a. Kwartaalfactsheet arbeidsmarkt en uitkomst werkgelegenheids- 

  onderzoek: voor kennisgeving aangenomen. 


