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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
  b. Planning PS-stukken 

wurdt wizige fêststeld. 
 
    
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 25    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 15 juni 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld.  
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Bestemming 
Fryslân 

 B1 Conceptresultaten Co-creatie Gebiedsontwikkeling Hegewarren 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In een co-creatieproces wordt gewerkt aan een integrale toekomstvisie voor 
de gebiedsontwikkeling Hegewarren, een veenpolder met gestapelde 
problematiek o.a. op het gebied van Landbouw, Stikstof, Veenweide en 
Natuur. Dit proces heeft conceptresultaten opgeleverd die het co-
creatieteam nu graag wil voorleggen aan uw College. Dit dient ter 
kennisname en om u te vragen waar, naar uw mening, verdere uitwerking 
nodig is, anticiperend op definitieve besluitvorming richting een 
inrichtingsvariant in het najaar van 2021.  

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de conceptresultaten van het co-creatieteam; 
2.  van mening te wisselen over conceptresultaten als bijgevoegd; 
3.  aan gedeputeerde Hoogland, als lid van de stuurgroep, mee te geven 

welke vragen of opmerkingen de resultaten bij u oproepen.  
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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 42 
RvO vast. Het betreft: 
b. Beantwoording schriftelijke vragen van 50PLUS/ dhr. T. Wiersma over 

kosten meewindonderzoek Thialf d.d. 3 jui 2021; 
c. Beantwurding skriftlike fragen fan it CDA/ frou. M. Prins en VVD/  

dhr. M. Dijkstra oer Wisselpolder Westhoek fan 29 maaie 2021; 
d. Beantwoording schriftelijke vragen van het Forum voor Democratie/  

dhr. A.G. van Dijk over aanpassen kaarten leefgebieden d.d.  
2 juni 2021; 

e. Beantwoording schriftelijke vragen van PvdA/ dhr. E. de Groot en 
GrienLinks/ dhr. J. Knol over gaswinning en zaak Shell d.d.  
3 juni 2021; 

f. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ mevr. H. Janssen en  
dhr. J. Stalenburg over de regionale en lokale media d.d. 10 mei 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 provinciale staten vast te 
stellen: 
b. Brief ‘Overbruggingsconcessie busvervoer Fryslân’ (01890313) van 

de opgave Mobiliteit; 
c. Brief ‘Voortgang Fûns Skjinne Fryske Enerzjy BV’ (01890190) van de 

opgave Ondernemend en Energiek Fryslân. 
   
  D.S. beslute: 

1. de brief aan PS bij punt b vast te stellen; 
2. de brief aan PS bij punt c te wijzigen en gedeputeerde Poepjes te 

mandateren die brief vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Financiën  B4 Vitaliteitsverlof faciliteit vanaf 1-7-2021 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Vorig jaar is samen met de vakbonden een faciliteit voor vitaliteitsverlof 
ontwikkeld. Door de inwerkingtreding van de Wnra per 1-1-20 was 
vervolgens instemming van de OR nodig. De directie heeft overleg gevoerd 
over een aangepast voorstel waar uw college in maart jl. mee heeft 
ingestemd als eindvoorstel. Dit overleg heeft geleid tot de instemming van 
de OR waardoor de faciliteit vitaliteitsverlof door uw college kan worden 
toegevoegd aan het personeelshandboek van de Provinsje Fryslân met 
ingang van 1 juli 2021.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de faciliteit vitaliteitsverlof conform de inhoud van 
bijlage Vitaliteitsverlof provinsje Fryslân def. 1-7-2021; 

2. de faciliteit vitaliteitsverlof met ingang van 1 juli 2021 toe te voegen 
aan het personeelshandboek van de Provinsje Fryslân conform de 
inhoud van bijlage Vitaliteitsverlof provinsje Fryslân def. 1-7-2021; 

3. begrotingswijziging vast te stellen. 
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Infrastructuur 
 

 B5 Besluiten op administratief beroep gericht tegen het besluit van 
De Fryske Marren inzake een Wegenwetprocedure pad 
Omkromte te Joure 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Door meerdere bewoners aan de Kooilaan te Joure is administratief beroep 
ingediend tegen het besluit van de raad van gemeente De Fryske Marren, 
om niet tot onttrekking aan het openbaar verkeer over te gaan van een pad 
bij de Omkromte. Conform de Wegenwet staat hiertegen administratief 
beroep open bij uw college. 

   
  D.S. beslute: 

1. het advies met kenmerk 01878810 van de Commissie voor bezwaar- 
en beroepschriften en klachten van de provincie Fryslân over te 
nemen; 

2. het administratief beroep ingesteld door: 
a. Liebergts-Leistra Advocaten namens S. Agricola, C.G. de Graaf, 

A. Jonkman en G. Zwan-Ammers, woonachtig op Kooilaan 32, 18, 
8 respectievelijk 13 te Joure, 

b. Univé Rechtshulp namens D.J. Hengst en A Hengst-de Boer, 
woonachtig Kooilaan 24 te Joure, 

c. C. Limonard en H.A. Limonard, woonachtig op Kooilaan 6 te 
Joure, ongegrond te verklaren, conform de bijgevoegde 
conceptbesluiten; 

3. een afschrift van deze besluiten te zenden aan de gemeenteraad van 
DFM en aan de Vereniging Moai Skarsterlân; 

4. kennis te nemen van de mail van 18 mei 2021 van de heer M. de 
Graaf en conform bijgevoegde brief mee te delen dat er geen 
aanleiding is om de procedure te heropenen.  
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 16 t/m 22 juni 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten over de periode van 15 t/m 21 juni 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
Publyksplein  H3 IMF - Uitstelverzoeken 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Dit GS-stuk vraagt het college in te stemmen met een langere 
uitvoeringstermijn voor 6 verschillende IMF-projecten. De dienst heeft de 
maximaal toegestane uitsteltermijnen verleend. Het toestaan van extra 
uitvoeringstijd kan daarom alleen via GS in afwijking van de subsidieregeling 
Iepen Mienskipsfûns 2016 met toepassing van de hardheidclausule uit de 
Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (hierna Asv).  

   
  D.S. beslute: 

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-2019/194655 – Buurzaam Lies  
b. PF-2018/190233 – Tuskenbrêgen Lân fan Harm en Okje  
c.  PF-2019/197708 – Gedinke en foorut sien  
d.  PF-2018/180318 – Blier Grien Berltsum 
e.  PF-2020/205504 – Energiefestival Ooststellingwerf  
f .  PF-2019/201233 – Iepenloftspul Utblaasd 
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Publyksplein 
 

 H4 Voortgangsbericht Regionale Samenwerking ANNO 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In februari van dit jaar hebben alle vier de colleges van de gemeenten 
besloten de samenwerking voort te willen zetten met een stevige ambitie, en 
bij de raden op te halen wat zij hiervan vinden. Provincie en Wetterskip 
hadden al eerder besloten regionaal te willen blijven samenwerken. Met dit 
voortgangsbericht wordt u op de hoogte gebracht over de vorming van de 
regionale samenwerking in Netwerk Noordoost. Het advies is dit bericht ter 
informatie te delen met Provinciale Staten. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het voortgangsbericht regionale samenwerking 
ANNO van 1 juni 2021; 

2. de brief aan de Staten (kenmerk: 018860510) vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten  
   

 
Financiën en 
personeelszaken 

 H5 Meicirculaire provinciefonds 2021 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de meicirculaire van het provinciefonds is de raming van de algemene 
uitkering en de decentralisatie-uitkeringen opgenomen. Deze circulaire heeft 
effect op de algemene uitkering. Daarnaast wordt er een aantal 
decentralisatie uitkeringen toegekend of gewijzigd. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de meicirculaire provinciefonds 2021; 
2. de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; 
3. de brief aan Provinciale Staten vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten  
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Financiën  H6 Begrotingswijziging onder mandaat GS juni 2021 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de nota uitvoering begroting is opgenomen dat GS een aantal wijzigingen 
op basis van het mandaat in de begroting mag verwerken. Met dit GS stuk 
leggen wij een aantal wijzigingen voor waarna ze in de begroting verwerkt 
kunnen worden. 
Het gaat om de volgende wijzigingen: wijzigingen bijdragen derden, 
actualisatie investeringen en schuiven binnen programma’s 

   
  D.S. beslute: 

op basis van het door PS verleende mandaat, bijgevoegde 
begrotingswijzigingen vast te stellen. 

   
   

 
Mobiliteit 
 

 H7 Subsidieverlening gemeenten Leeuwarden en 
Drachten/Opsterland omtrent doorzetten Rijkssubsidie 
snelfietsroutes 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het Rijk heeft het college van GS op diens verzoek in 2020 een specifieke 
uitkering toegekend voor de snelfietsroutes Leeuwarden-Heerenveen en 
Drachten-Ureterp.  
Beide projecten zijn gemeentelijke projecten. De uitkering kon echter alleen 
door een provincie worden aangevraagd. Vorig jaar heeft de provincie 
daarom het toegekende bedrag van € 1.534.828 (excl. BTW) tijdelijk beheerd, 
vooruitlopend op de subsidieverlening aan de betreffende gemeenten. De 
gemeenten Leeuwarden en Smallingerland/Opsterland maken nu aanspraak 
op het door de provincie ontvangen bedrag en hebben daartoe een 
subsidieaanvraag ingediend.  

   
  D.S. beslute: 

1. de gemeente Leeuwarden een incidentele subsidie te verlenen  
van € 1.038.843,23 (excl. BTW) voor de realisatie van de snelfietsroute 
Leeuwarden-Heerenveen fase 1 (tot de gemeentegrens bij Aldskou); 

2. de gemeente Smallingerland een incidentele subsidie te verlenen  
van € 495.867,77 (excl. BTW) voor de realisatie van de snelfietsroute 
Drachten-Ureterp; 

3. met toepassing van artikel 5.3, aanhef en onderdeel c, van de Asv te 
bepalen dat artikel 2.8, aanhef en onderdeel e, Asv niet van toepassing 
is op de hiervoor onder 1 en 2 bedoelde subsidieverlening;  

4. bijgaande subsidiebeschikkingen gewijzigd vast te stellen.   
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Economie 
 

 H8 Voortgangsrapportage RUG Campus Fryslân 1 juli tot en met 
31 december 2020 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het kader van de verleende subsidie voor het project “Opbouw 
RUG/Campus Fryslân” ontvangt de provincie twee maal per jaar een 
voortgangsrapportage. Dit GS stuk betreft  de rapportage van RUG Campus 
Fryslân over de periode 1/7/2020 t/m 31/12/2020.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage Opbouw RUG/Campus 
Fryslân 1/7/2020 t/m 31/12/2020, inclusief bijlage monitoringkader. 

2. de begeleidende brief aan PS vast te stellen; 
3. de brief aan RUG Campus Fryslân vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten  
   

 
Klimaat en 
energie 

 H9 KlimOp - Ontzorgingsprogramma verduurzamen klein 
maatschappelijk vastgoed 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed hebben vaak onvoldoende tijd, 
geld en kennis voor verduurzaming van hun vastgoed. Daarom is er via het 
Ontzorgings-programma verduurzamen maatschappelijk vastgoed (in Fryslân 
bekend als KlimOp) €2 mln beschikbaar gesteld door het Rijk voor het geven 
van kosteloze adviezen ten aanzien van verduurzaming. Aan het college 
wordt voorgelegd om de vastgoedeigenaren door middel van een open house 
constructie in de gelegenheid te stellen een adviseur in te huren.   

   
  D.S. beslute: 

1. eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed door middel van een 
open house inkoopmethodiek in de gelegenheid te stellen om een 
duurzaamheidsadviseur aan te trekken; 

2.  de regeling ’KlimOp open house inkoopmethode‘ vast te stellen en deze 
te publiceren; 

3.  de informerende brief aan PS vast te stellen;  
4.  de begrotingswijziging vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten  
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Kultuer en 
gastfrijheid 

 H10 Subsidieverlening theaterspektakel De Tocht 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 28 april is het herstelpakket No & Moarn 2 door PS vastgesteld. In dit 
pakket is een bijdrage opgenomen als overbruggingskrediet voor het 
theaterspektakel van De Tocht. Op grond van dit besluit is een beschikking 
opgesteld. Voor de definitieve beschikbaarstelling van de bijdrage dient een 
besluit te worden genomen.  

   
  D.S. beslute: 

1. met toepassing van art 1.10, lid 5, sub b aan De Tocht BV een 
incidentele subsidie te verstrekken van € 125.000,-; 

2. de beschikking met nr. 01888489 vast te stellen; 
3. de begrotingswijziging om de middelen vrij te geven vast te stellen. 

   
   

 
Klimaat en 
energie 

 H11 Wijziging subsidieplafonds Friese subsidieplusregelingen voor 
energiebesparende isolatiemaatregelen 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Om energiebesparing in Fryslân extra te stimuleren, verlenen wij als provincie 
aanvullende subsidie aan Friese subsidieontvangers die reeds in aanmerking 
gekomen zijn voor één van de twee volgende rijksregelingen: de 
Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (hierna: SEEH) en de 
Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (hierna: ISDE). 
Door een groot aantal aanvragen eind 2020 is het subsidieplafond voor de 
aanvulling op de SEEH niet toereikend. Derhalve stellen wij een wijziging van 
beide subsidieplafonds voor. 

   
  D.S. beslute: 

1. de bijgevoegde tweede wijziging van de Subsidieregeling Friese 
Plusregeling energiebesparing eigen huis vast te stellen, waarin het 
subsidieplafond wordt verhoogd tot € 1.800.000 (bijlage 1); 

2. het bijgevoegde Besluit tot bekendmaking wijziging van het 
subsidieplafond voor de Subsidieregeling Friese plus 
energiebesparende isolatiemaatregelen 2021-2022 vast te stellen, 
waarin het subsidieplafond wordt verlaagd naar € 1.150.000  
(bijlage 2); 

3. de begrotingswijziging vast te stellen (bijlage 3).  
   
   

 
 
 


