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

 wurdt wizige fêststeld. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 4   
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 18 jannewaris 2022 
   wurdt ûnferoare fêststeld.   
 
 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Bestemming 
Fryslân 

 B1 Beleidsnota Fiets: Fryslân Feilich Fytslân 2.0 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Fryslân Feilich Fytslân 2.0 geeft richting aan nieuw beleid voor de rol van 
de fiets in Fryslân.  
Doelstellingen zijn: stimuleren van het fietsgebruik, verbeteren van de 
verkeersveiligheid voor fietsers en het binnenhalen van (de start of een 
etappe van) een internationaal wielerevenement. Daarmee is deze nota de 
opvolger van Fryslân Fytslân uit 2005. 

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met de Fryslân Feilich Fytslân 2.0; 
2.  het PS- stuk vast te stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Omgevingszaken  B2 Startnotitie bodembeleid (tweede lezing) 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De startnotitie bodembeleid is op verzoek van PS tot stand gekomen en 
richt zich op 2 scenario’s. Scenario 1 betreft uitvoeringsbeleid voor 
chemische wettelijke bodemtaken (incl. PFAS). Scenario 2 betreft 
additioneel op scenario 1 een ontwikkelingsbeleid voor bodemgezondheid 
(biologisch en fysisch). Scenario 2 bestaat uit twee stappen waarvan nu 
alleen de eerste stap als keuze voorligt. Dit betreft de studie naar 
bodemvitaliteit (nulsituatie Fryslân). Stap 2 is volgordelijk maar zal pas 
begin 2023 kunnen worden voorgelegd als de uitkomsten van deze eerste 
stap bekend zijn.    

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met de startnotitie bodembeleid; 
2.  het bijgevoegde PS-stuk gewijzigd vast te stellen waarin PS wordt 

voorgesteld om te kiezen voor scenario 2, stap 1.  
   
  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 41 
RvO vast. Het betreft: 
b. Beantwurding skriftlike fragen fan de FNP/ dhr. S. Knol oer  

de nijste sifers van CBS oer ontjouwing van de Fryske befolking fan  
5 jannewaris 2022. 

   
  D.S. beslute: 

de brief gewijzigd vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

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

Voorgesteld wordt om de onderstaande brief aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Verplaatsing beleidskader voor Keren van Veen op Planning 

PS-stukken’ (01958376) van de opgave Biodiversiteit en Landschap. 
   
  D.S. beslute: 

de brief vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 B5 Tussentijdse evaluatie Beheerautoriteit Waddenzee 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Anderhalf jaar na de oprichting van de Beheerautoriteit Waddenzee in 2020 
is er een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Op basis van de evaluatie heeft 
het opdrachtgeversoverleg aanpassingen doorgevoerd. De minister van 
LNV informeert de Tweede Kamer hierover, mede namens I&W. De drie 
colleges informeren elk ook de Provinciale Staten hierover. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de tussentijds evaluatie van de Beheerautoriteit 
Waddenzee; 

2.  informerende brief aan PS te wijzigen en gedeputeerde Fokkens te 
mandateren die brief vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestuurszaken  B6 Beslútfoarming yn de resesperioades 2022 
(Brok)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Elk jier stelle DS foar it kalinderjier de resesperioades fêst. Op basis dêrfan 
wurdt dan ek fêststeld yn hokker perioade de beslútfoarming oanpast 
wurde moat. 

   
  D.S. beslute: 

de regeling Besluitvorming in de vakantieperiodes 2022 fêst te stellen. 
   

 
Aanleg natuur 
 

 B7 Ynformearjen oer resultaten iepenstellingen Subsidzje regeling 
Kwalieteitsympuls Natuer en Lânskip 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Yn dit DS stik wurdt útsteld om PS te ynformearjen oer de resultaten fan de 
iepenstellingen fan de Subsidzje regeling Kwaliteitsympuls Natuer en 
Lânskip (SKNL) dy’t yn 2021 west binne.  

   
  D.S. beslute: 

de brief oan PS fêst te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 19 t/m 25 januari 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
Economie  H3 Economische Barometer Noord-Nederland 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In opdracht van de afdelingshoofden Economie van de provincies 
Groningen, Drenthe en Fryslân is een barometer van de noordelijke 
economie opgesteld. In deze periodiek terugkerende barometer wordt de 
Noord-Nederlandse economie door middel van een aantal indicatoren 
gepresenteerd. Hierbij bieden we de rapportage aan.  

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de rapportage Economische Barometer Noord-
Nederland 2021; 

2.  het rapport Economische Barometer Noord-Nederland 2021 ter 
kennisname toe te sturen naar de Provinciale Staten; 

3.  de aanbiedingsbrief aan PS vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Groen Fryslân 
 

 H4 Uitbreiden opdracht huur insectencamera's aan consortium 
DIOPSIS 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In 2021 is gestart met een meetnet van insectencamera’s om insecten te 
kunnen monitoren t.b.v. het Natuurpact en het Herstelplan Biodiversiteit. Na 
het eerste jaar zou evaluatie en eventuele uitbreiding worden voorgelegd 
aan GS. Het functioneren van de camera’s in 2021 is positief beoordeeld. 
Uitbreiding van de opdracht ligt nu ter besluitvorming, welke noodzakelijk is 
voor toepassing van de camera’s binnen onderzoek in het kader van de 
Nota Weidevogels en de daaraan gelieerde toezeggingen.  

   
  DS en KfdK beslute, elts foar eigen foech: 

1.  in te stemmen met de uitbreiding van de lopende opdracht aan het 
DIOPSIS-consortium van 9 naar 18 camera’s voor 4 maanden per 
jaar (2022-2023). Het totaalbedrag benodigd voor de uitbreiding is  
€ 60.564 excl. BTW, waardoor het totale bedrag van de opdracht 
uitkomt op € 144.104 excl. BTW;  

2.  de opgavenmanager Biodiversiteit en Landschap te volmachten om 
de door GS goedgekeurde uitbreiding op de overeenkomst hiertoe te 
ondertekenen. 

   
 
Kultuer en 
gastfrijheid 

 H5 Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en Innovatie - 
wijziging en openstelling 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Met dit stuk worden enkele wijzigingen in de Stimuleringsregeling Cultuur: 
Ontwikkeling en Innovatie, en een openstellingsbesluit voor de jaren 2022-
2024 voorgelegd. 

   
  D.S. beslute: 

1. het bijgevoegde besluit houdende wijziging van de 
Stimuleringsregeling Cultuur: Ontwikkeling en Innovatie vast te 
stellen; 

2. het bijgevoegde openstellingsbesluit vast te stellen; 
3. de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 
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Kultuer en 
gastfrijheid 

 H6 Incidentele subsidie cofinanciering RIF aanvraag 
Gastvrijheidssector 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

ROC Friesland College vraagt namens de publiek-private samenwerking 
gastvrijheidssector een incidentele subsidie van € 400.000 als co-
financiering bij een Regionaal Investeringsfonds MBO aanvraag met 
totaalbudget  
van € 3,8 mln. De aanvraag geeft uitwerking aan de opgaven 
Toekomstbestendige banen en Slimme Groei van de beleidsnota ‘Gastvrij 
Fryslân’ 2028. Hiermee wordt beoogd dat de daling instroom studenten 
afvlakt met actieve inzet van minimaal 60 bedrijven en minimaal 5000 goed 
gekwalificeerde studenten en docenten. 

   
  D.S. beslute: 

1. ROC Friesland College een incidentele subsidie van € 400.000 te 
verlenen als bijdrage voor het project RIF Gastvrijheidssector 
Fryslân, onder de opschortende voorwaarde dat de Minister van 
OCW uiterlijk op 1 augustus 2022 aan ROC Friesland College een 
subsidie verleent op grond van de Regeling Regionaal 
InvesteringsFonds MBO; 

2. in te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging Provinciale 
Staten in het kader van de lastneming subsidies en deze bij de 1e 
berap 2022 ter vaststelling aan PS voor te leggen. 
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Groen Fryslân  H7 Benoeming leden AdviesCommissie Schade Grondwater 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Bij besluit van 13 april 2010 heeft de provincie Fryslân samen met de 
overige provincies de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) 
ingesteld en een overeenkomst voor de commissie vastgesteld. De ACSG 
brengt kostenloos een onafhankelijk deskundigenadvies uit over schade 
die burgers en boeren ondervinden van grondwateronttrekking. De 
benoeming van de leden van de commissie dient op grond van artikel 3 
van de overeenkomst door alle colleges van GS te geschieden. In dit geval 
ligt de benoeming voor van dr. ir. W.J. de Lange als expert geohydrologie 
en dienen de overige leden van de commissie te worden herbenoemd. 

   
  D.S. beslute: 

1. commissielid van de Adviescommissie Schade Grondwater  
de heer ir. H. Prak eervol ontslag te verlenen; 

2. de heer dr.ir. W.J. de Lange te benoemen totcommissielid van de 
Adviescommissie Schade Grondwater met als expertise 
geohydrologie; 

3. de volgende commissieleden te herbenoemen tot lid van de 
Adviescommissie Schade Grondwater: 

• de heer ing. J.M. Geluk als voorzitter; 
• de heer mr. G.J.M.M. Tax als plaatsvervangend voorzitter; 
• de heer ir. H.J. Everts als lid; 
• de heer dr. ir. J.C. van Dam als lid; 

4. de (her)benoeming van de commissieleden vangt aan  
per 1 januari 2022; 

5. de benoeming als bedoeld in het vierde lid geldt voor een periode 
van maximaal 4 jaren en eindigt van rechtswege op 1 januari 2026 
indien er geen sprake is van een herbenoeming.  

   
 
Biodiversiteit, 
landschap en water 

 H8 Intentieverklaring cofinanciering project Vruchtbare Kringloop 
Noord Nederland - 2 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Er is sprake van een klein restbudget onder de samenwerkings-
overeenkomst KRW-landbouw. Door de stuurgroep KRW-landbouw 
(Wetterskip-Provincie-LTO) is aangegeven met dit budget een vervolg te 
willen geven aan Vruchtbare Kringloop Noord Nederland. Door LTO-Noord 
is een projectvoorstel opgesteld dat is gehonoreerd (POP-kennisdeling). 
Cofinanciering door de provincie Fryslân is conform de afspraken in de 
samenwerkingsovereenkomst. 

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met het geven van een intentieverklaring 
cofinanciëring VKNN-2; 

2.  de intentieverklaring, in de vorm van een brief aan LTO met kenmerk 
01953700 vast te stellen. 

   
 


