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Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 september 2021 
 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 38    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 14 septimber 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld. 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 

Romtlike 
ûntwikkelingen 

 B1 Zienswijze op het ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 

(Hoogland, Fokkens, 
Poepjes) 

 

  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 
Het ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 is door het Rijk van 22 
maart 2021 tot en met 21 september 2021 ter inzage gelegd. Tijdens de 
terinzagelegging kunnen zienswijzen worden ingediend. Er is aanleiding om als 
provincie een zienswijze in te dienen.  
Voor het onderdeel ontwerp Programma Noordzee 2022-2027 heeft u eerder 
een zienswijze behandeld in de GS-vergadering van 14 september jl. Deze 
zienswijze is op basis daarvan aangepast en aangevuld.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het ontwerp Nationaal Water Programma 2022 – 
2027; 

2. de bijgevoegde zienswijze op het ontwerp Nationaal Water Programma 
2022 – 2027 (kenmerk 01912734) gewijzigd vast te stellen; 

3. de informerende brief aan PS (kenmerk 01916414) gewijzigd vast te 
stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

  



 
2 

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

 

gearkomste fan D.S. 21 september 2021 

 
Bestuurszaken  B2 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. Van Dijk FvD over 

handhavingsverzoeken PAS-melders d.d. 26 augustus 2021; 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van PvdA/ mevr. E. Hamstra, 

GrienLinks/  
mevr. C. Kuipers en ChristenUnie/ dhr. L. van der Pol over opvanglocaties 
voor vluchtelingen en vergunninghouders d.d. 27 augustus 2021; 

d. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/ dhr. J. Knol,  
PvdA/ mevr. H. Janssen, SP/ mevr. H. Goede, PvdD/ dhr. M. Brouwer,  
D66/ dhr. D. van der Weijden en FNP t.a.v. dhr. W. Veenstra over 
vergunning gaswinning Waddenzee d.d. 6 september 2021. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

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

Voorgesteld wordt de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief oer ‘de evaluaasje fan de Subsydzjeregeling Musea en 

Kunstinfrastructuur Fryslân (tasizzingen nrs. 2733, 2734, 2735)’ 
(01915288) fan de opjefte Leefber Fryslân; 

c. Brief ‘Regio NO Fryslân - Organisatie kosten ANNO III’ (01914974) van  
de afdeling Publyksplein; 

d. Brief ‘Voortgang Natuurpact: financiële stand van zaken, en hieraan 
gerelateerde Strategische Grondnota Natuur Netwerk Nederland en 
Natuer mei de Mienskip’ (01910310) van de opgave Groen Fryslân. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestemming 
Fryslân 

 B4 Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord Nederland voor 
Aldeboarn De Deelen 

(Hoogland, Fokkinga) 
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In dit GS-stik wordt voorgesteld om de reeds beschikte gelden uit de Regiodeal 
Natuurinclusieve Landbouw Noord Nederland (RNIL) van € 317.425,- ten 
behoeve van het gebiedsproces in veenweidegebied Aldeboarn de Deelen 
(ADD) op te nemen in de begroting. 

   
  D.S. beslute: 

bijgevoegde begrotingswijziging met de reeds beschikte RNIL-gelden  
van € 317.425,- ten behoeve van ADD vaststellen. 

   
   

 
Klimaat en 
energie 

 B5 Wijziging inkoopstrategie energie vanaf 2024 voor Friese 
overheden OVEF 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 28 juni jl. is vanuit de algemene ledenvergadering van de Coöperatie 
Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. (OVEF) een memo ontvangen 
over het gezamenlijke besluit tot een gewijzigde inkoopstrategie voor energie 
voor de Friese overheden per 2024. Aan de hand van de memo van OVEF 
kunnen Provinciale Staten op de hoogte gesteld worden. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de memo die op 28 juni 2021 vanuit de Coöperatie       
Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A. (OVEF) ontvangen is; 

2. kennis te nemen van het document ‘Inkoopstrategie energie OVEF’ van      
december 2020; 

3. de brief aan Provinciale Staten vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestemming 
Fryslân 

 B6 Boeren in balans met het Veen 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Friese milieufederatie vraagt de provincie via het veenweideprogramma een 
subsidiebijdrage voor het project Boeren in balans met het veen. Dit leerproject 
richt zich op het optimaliseren en aanpassen van de bedrijfsvoering van Friese 
melkveehouders in het veenweidegebied, hoe de natuurlijke processen in de 
bodem, het gras en het vee worden versterkt om de balans in het 
veenweidegebied weer terug te brengen en de veendaling hier mee te 
beperken. 

   
  D.S. beslute: 

1. een begrotingssubsidie van €31.656 te verstrekken aan de Friese Milieu 
Federatie voor de uitvoering van het project: “Boeren in Balans met het 
Veen” (PF-2021/226212), die ten laste komt van het Veenweide werkplan 
2020, It Nije buorkjen; 

2. de beschikking (docbase: 01915224 subsidiedossier PF-2021/226212) 
vast te stellen met de ontbindende voorwaarden dat provinciale staten 
instemmen met plaatsen van deze subsidie op de subsidiestaat. 

   
   

 
Economie  B7 Deelname aan Europees project Frontship 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Provincie Fryslân maakt onderdeel uit van het Europese consortium dat samen 
het project Frontship vormt. Dit is een Horizon Europe project. Instemmen met 
deelname aan het project en de daarbij horende consortium agreement ligt ter 
besluitvorming voor aan het college. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het aangaan van de overeenkomst tussen de 
deelnemende partners van het project Frontship; 

2. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 15 t/m 21 september 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten gewijzigd vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten over de periode van 7 t/m 20 september 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
Mobiliteit  H3 Plan van Aanpak Regionale Aanpak Laadinfrastructuur 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De in het Klimaatakkoord opgenomen omschakeling naar elektrische auto’s 
vraagt om  
het tijdig realiseren van voldoende laadpunten. Hiervoor is o.a. een  
Samenwerkingsverband aangegaan met de provincies Groningen en 
Drenthe en het  
Rijk en is: “Samenwerkingsoverkeenkomst Noord Regionale Aanpak 
Infrastructuur” ondertekend. Een belangrijk resultaat dat geleverd moet 
worden is het opstellen van een Regionale Actieplan Laadinfrastructuur 
(RAL).  

   
  D.S. beslute: 

het plan van aanpak RAL ter kennisgeving aan te nemen. 
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Landbouw  H4 Gedragslijn verlenen uitstel POP3 en POP3+ realisatie 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 14 april 2020 is in GS de gedragslijn verlenen uitstel POP3 projecten 
vastgesteld. Het SNN en de RVO gebruiken deze als handvat om 
verzoeken tot uitstel van POP3 projecten in Fryslân te beoordelen. 
Vanwege de verlenging van de POP3 periode met de POP3+ periode 
2021-2022 kan de termijn voor het geven van uitstel worden verlengd om 
zo ook POP3+ projecten te omvatten.  

   
  D.S. beslute: 

de gedragslijn verlenen uitstel POP3 projecten d.d.14 april 2020 met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 te wijzigen in die zin dat de POP3+ 
periode 2021-2022 wordt toegevoegd zodat ingeval van uitstel het uiterste 
subsidievaststellingsverzoek op 30 juni 2024 ingediend moet zijn. 

   
   

 
Publyksplein  H5 Gebiedsbudget - Uitstelverzoeken 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Dit GS-stuk vraagt het college in te stemmen met een langere 
uitvoeringstermijn voor 3 verschillende gebiedsbudget-projecten. Het 
toestaan van extra uitvoeringstijd kan alleen via GS, omdat zij via een 
vastgestelde gedragslijn heeft bepaald dat er een einddatum aan de 
realisatie van de projecten is vastgesteld. Het is aan GS om van haar eigen 
gedragslijn af te wijken.    

   
  D.S. beslute: 

1. in afwijking op de op 23 april 2019 vastgestelde gedragslijn in te 
stemmen met de verlengingsverzoeken van de in dit besluit 
genoemde verleningen en de daarin genoemde termijnen te wijzigen; 

2. de bijgevoegde wijzigingsbesluiten vast te stellen zijnde;   
a. 01911657 Wijziging verleningsbesluit voor project ‘IJlsterkade 

Sneek'. 
b. 01912837 Wijziging verleningsbesluit voor project 

'Bereikbaarheid en leefbaarheid Balk, deelproject 3 Centrum 
Balk' 

c. 01912896 Wijziging verleningsbesluit voor project Rondje om het 
Lauwersmeer, Beleef het Lauwersmeer 
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Groen Fryslân 
 

 H6 Openstelling subsidieregeling herstel biodiversiteit Fryslan 2021 
onderdeel insectennetwerk 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

GS hebben op 6 juli jl. ingestemd met procesvoorstel gezamenlijk agenda 
herstel biodiversiteit en een voorstel voor de inzet budget 2021. In dit GS stuk 
wordt als vervolg daarop voorgesteld te besluiten tot een tweede openstelling 
van subsidieregeling voor het insectennetwerk als onderdeel van het 
programma herstel biodiversiteit. Het subsidieplafond bedraagt € 50.000,-. 

   
  D.S. beslute: 

het Openstellingsbesluit Subsidieregeling herstel biodiversiteit Fryslân, 
onderdeel insectennetwerk, vast te stellen met daarin: 
a. de aanvragen kunnen worden ontvangen in de week van woensdag  

27 oktober 2021 tot en met dinsdag 2 november; 
b. het subsidieplafond voor voorbeeldprojecten voor herstel insectennetwerk 

vast te stellen op € 50.000. 
   
   

 
  


