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Beslutelist gearkomste fan D.S. 29 juni 2021 
 
 ___________________________________________________________________________________  

Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 26    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 22 juny 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld.   
 

BESPREKPUNTEN 
 
Mobiliteit  B1 Handhaven volledige exploitatiebijdrage openbaar vervoer  

2e helft 2021 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Onlangs heeft het Rijk de Regeling specifieke uitkering 
beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021 (BVOV 2021) 
gepubliceerd. Deze regeling voor het op peil houden van het openbaar 
vervoer is grotendeels een voortzetting van de regeling zoals die voor 2020 
gold. Uitzondering vormt dat de vervoerders in staat worden gesteld 
gedurende de looptijd van de BVOV 2021 een 0-rendement te halen 
(tegenover een verlies van tussen de 5 % en 7% over 2020). Verder wordt 
net als in 2020 de voorwaarde aan de regeling gesteld dat 
concessieverleners hun exploitatiebijdrage voor concessies in 2021 
handhaven op het niveau van voor corona. GS worden gevraagd om met dit 
laatste in te stemmen. 

   
  D.S. beslute: 

1. tot het voor het kalenderjaar 2021 handhaven van de provinciale 
exploitatiebijdrage op het voor de coronacrisis voor 2021 oorspronkelijk 
afgesproken niveau voor de noordelijke treinconcessie; 

2. de treinconcessie hiervoor te wijzigen volgens de onder in de ‘neiere 
taljochting, concessiewijziging noordelijke treinconcessie’ opgenomen 
tekst; 

3. tot het voor de 2 helft van het kalenderjaar 2021 handhaven van de 
provinciale exploitatiebijdrage op het voor de coronacrisis voor 2021 
oorspronkelijk afgesproken niveau voor de beide busconcessies; 

4. bijgevoegde brief aan PS met kenmerk 01890623 ‘Stand van zaken 
openbaar vervoer Fryslân’ te wijzigen en gedeputeerde Fokkens te 
mandateren die brief vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Mobiliteit 
 

 B2 Opdracht Deloitte ten behoeve van werkzaamheden  
ov-concessies 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

 
Voor het uitvoeren van controlewerkzaamheden voor de lopende ov-
concessies en de nog definitief met Arriva overeen te komen 
overbruggingsconcessie (dienstregelingsjaren 2023 en 2024) is de capaciteit 
en benodigde expertise bij accountantskantoren momenteel zeer beperkt. Het 
accountantskantoor Deloitte is wel in staat deze controles te verrichten. Het 
enkelvoudig onderhands gunnen van deze opdracht aan dit kantoor is echter 
in strijd met het provinciale inkoopbeleid. Daarom wordt deze afwijking ter 
goedkeuring aan u voorgelegd. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het, in afwijking van het provinciale inkoopbeleid, 
enkelvoudig onderhands verlenen van een opdracht aan Deloitte voor 
het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de ov-concessies; 

2. hiervoor de Opgavenregisseur Bestemming Fryslân te machtigen om 
de opdrachtbrief te ondertekenen en te verzenden. 

   
   

 
Mobiliteit 
 

 B3 Terugbrengen maximaal toegestane afmetingen vaarweg 
Heerenveen 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 20 juni 2018 hebben PS aangegeven de maximale afmetingen voor 
schepen op de vaarweg Heerenveen per 1 juli 2021 te willen beperken  
tot 86 x 10,5. En geen ontheffingen meer te verlenen voor grotere schepen. 
Dat voornemen wordt met dit GS-stuk uitgevoerd. 

   
  D.S. beslute: 

1. uitvoering te geven aan het PS-besluit van 27 november 2019 
(agendapunt 7, besluit nr. 5) om de maximale afmetingen op de 
vaarweg naar Heerenveen, nr. 8, vast te leggen op 86 m. x 10,5 m. en 
geen grotere schepen meer toe te staan. 

2. hiervoor het vigerende besluit d.d. 25 april 2019 over maximale 
afmetingen in te trekken, en hierbij ook de vigerende verkeer 
regulerende maatregelen op de vaarweg naar Heerenveen, vaarweg 
nr. 8 in te trekken; 

3. de nieuwe lijst A, aanhangsel B bij de VVF 2014 vast te stellen; 
 in te stemmen met voorgestelde beantwoording van de brief van 

de bedrijven uit Heerenveen en Akkrum; 
 bijgevoegde 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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Bestemming 
Fryslân 

 B4 Evaluatie Inspiratieteam Toekomst Veenweide 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het Bestuursakkoord is afgesproken dat er een “taskforce” wordt ingesteld 
voor het Veenweidegebied (resultaat 15). Begin 2020 hebt u hier invulling 
aan gegeven met het instellen van het Inspiratieteam Toekomst Veenweide 
(ITV). Bij de installatie sprak u tevens af de werking van het ITV na een jaar 
te gaan evalueren. Op dit moment kan worden geconstateerd dat het ITV met 
de in het afgelopen jaar geleverde inbreng ruimschoots heeft voldaan aan 
hetgeen GS met de installatie van het ITV hebben beoogd en wordt 
geadviseerd de opdracht aan het ITV niet te verlengen. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van bijgevoegd inspiratiemagazine “Feangreide 2050”, 
een publicatie van de door GS ingestelde werkgroep “Inspiratieteam 
Toekomst Veenweide” (ITV); 

2. de door het ITV naar voren gebrachte inspiratieconcepten voor 2050 
te omarmen als inspirerende vergezichten bij het verder werken aan  
de aanpak van onderop, zoals verwoord in het Veenweideprogramma 
21-30; 

3. vast te stellen dat het ITV met haar geleverde inbreng ruimschoots 
heeft voldaan aan haar opdracht voortkomende uit het Bestuursakkoord 
‘Lok op 1’; 

4. de opdracht aan het ITV niet te verlengen en de status van het ITV als 
onafhankelijke werkgroep in opdracht van GS te beëindigen; 

5. de eerder gereserveerde middelen voor ureninbreng vanuit het ITV aan 
Nationaal Park De Alde Feanen ter hoogte van maximaal €45.000 vast 
te houden in afwachting van een t.z.t. door Nationaal Park De Alde 
Feanen in te dienen subsidieverzoek; 

6. de informerende brief aan PS met registratienummer 01890965 vast te 
stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Vastgoed en 
Grondzaken 

 B5 Instelling Fryske Grûnbank 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Dit GS stuk bevat een voorstel voor het instemmen met de instelling van de 
Fryske Grûnbank aan de hand van een door de PCLG geaccordeerde notitie. 
Voorgesteld wordt de kosten voor de Fryske Grûnbank voor de eerste 3 jaar 
voor rekening van de provincie te nemen en dan te evalueren. Tevens ligt 
een informerende PS brief hieromtrent voor. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de bijgevoegde Notitie Fryske Grûnbank; 
2. in te stemmen met de instelling van een Fryske Grûnbank conform 

definitie/ opdrachtomschrijving zoals deze is verwoord in deze Notitie; 
3. ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden van de Fryske 

Grûnbank een budget ter beschikking te stellen van € 25.000 in 2021 
en jaarlijks € 45.000 in  2022 en 2023 te dekken uit het budget 
Instelling Grondbank, begrotingsnr. 719006, onder de vereiste dat de 
Fryske Grûnbank jaarlijks verslag uitbrengt aan GS; 

4. in de tweede helft van 2023 de werking van de Fryske Grûnbank te 
evalueren ten behoeve van een besluit over verdere voortzetting 
daarvan; 

5. bijgevoegde informerende PS-brief te wijzigen en gedeputeerde 
Hoogland te mandateren die brief vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Bestuurszaken  B6 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 de ChristenUnie/  

dhr. M. de Vries over sluipverkeer Burdaard d.d. 10 juni 2021; 
c. Beantwurding skriftlike fragen van de FNP/ dhr. W. Veenstra oer 

ekologysk bermbehear fan 14 juny 2021; 
d. Beantwurding skriftlike fragen van de FNP/ dhr. W. Veenstra oer 

Natuerbrânbestriding in Fryslân fan 7 juny 2021; 
e. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdD/ dhr. M. Brouwer en 

GrienLinks/ dhr. J. Knol over thermisch gereinigde grond d.d. 6 mei 
2021. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Bestuurszaken  B7 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt de onderstaande brieven aan provinciale staten vast te 
stellen: 
b. Brief ‘Afhandeling motie-toezegging m.b.t. kennis van BIJ12’ 

(01890015) van de opgave Biodiversiteit, Landschap en Water; 
c. Brief ‘Afhandeling toezegging 2.388’ (01888992) van de opgave 

Leefberens; 
d. Brief ‘Earste iepenstelling subsydzjeregeling Frysk foar no en letter’ 

(01892500) van de opgave Frysk Kapitaal; 
e. Brief ‘Ontwikkelingen na vaststelling Beleidsbrief Fryslân en Europa 

2020-2023’ (01886807) van de opgave Ondernemend en Energiek 
Fryslân; 

f.  Brief ‘Openstelling POP 3+ subsidiemaatregel 1 Kennisoverdracht en 
subsidiemaatregel 7 Samenwerking voor innovatie’ (01890863) van de 
opgave Landbouw en Voedselproductie; 

g. Brief ‘Behanneling útfieringsprogram stikstof’ (01894462) fan de opjefte 
Groen Fryslân. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven aan PS bij punt b, c, d, e en f vast te stellen; 
2. de brief aan PS bij punt g te wijzigen en gedeputeerde Fokkinga te 

mandateren die brief vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Economie 
 

 B8 Concept Operationeel Programma Interreg VI A Duitsland-
Nederland 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het operationele programma Interreg VI A 2021-2027 is door acht Interreg A -
provincies Duitsland-Nederland, de Economische Ministeries van Nederland 
en Noordrijn-Westfalen, de Staatskanselarij van Nedersaksen en de vier 
Euregio’s ontwikkeld. GS worden gevraagd ermee in te stemmen om het 
voorliggende concept door de lidstaten in te laten dienen in Brussel ter 
goedkeuring. Ook wordt geadviseerd PS per brief te informeren. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met bijgevoegd concept Operationeel Programma 
Interreg VI A Duitsland-Nederland en datzelfde concept ter goedkeuring 
door de lidstaten in te laten dienen bij de Europese Commissie; 

2. gedeputeerde De Rouwe te mandateren in te stemmen met eventuele 
tekstuele wijzigingen van administratieve aard in het onder 1) 
genoemde operationele programma Interreg VI A; 

3. bijgevoegde informatieve brief aan PS vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Provinciale 
Waterstaat 

 B9 Brugbediening Baard 

(Fokkens)   
  Aangehouden. 
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Waddenprojecten 
 

 B10 Intentieverklaring Waddenveren 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het Bestuursakkoord 2019-2023 is als gewenst resultaat opgenomen dat er 
in deze coalitieperiode afspraken zijn gemaakt met het Rijk over een 
budgetneutrale overdracht van de concessieverlening voor de Waddenveren 
naar Fryslân. De infrastructuur voor die veren, de vaargeulen, blijft een 
verantwoordelijkheid van het Rijk. Met de voorliggende intentieverklaring 
tussen Rijk en provincie wordt een eerste formele stap op weg naar deze 
afspraken gezet. De dienst stelt u voor deze intentieverklaring vast te stellen 
en gedeputeerde Fokkens mandaat te verlenen om deze namens de 
provincie te ondertekenen. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de intentieverklaring Waddenveren vast te stellen; 
2.  de portefeuillehouder te mandateren de intentieverklaring te 

ondertekenen. 
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Groen Fryslân  B11 Koningsdiep - NRD en reactienota 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), welke is opgesteld ten 
behoeve van de milieueffectrapportage rond de inrichting van 350 ha nieuwe 
natuur (NNN) in het beekdal van het Alddjip - gebiedsinrichting Koningsdiep - 
heeft ter inzage gelegen. Aan GS worden voorgesteld om het advies van de 
Commissie m.e.r. en de 21 zienswijzen af te doen via bijgevoegde 
reactienota, welke is opgesteld in overleg met de gebiedscommissie 
Koningsdiep. De zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. hebben 
geleid tot een aanvulling op de concept - NRD. Daarna zal op basis van de 
NRD (concept NRD en reactienota) een milieueffectrapportage en een 
inrichtingsplan voor de nieuwe natuur in het beekdal worden uitgewerkt. De 
verwachting is dat de milieueffectrapportage en het concept van het 
inrichtingsplan eind 2021 aan GS kunnen worden voorgelegd voor een 
nieuwe inspraakronde. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de vaststelling van de concept- Notitie Reikwijdte en 
detailniveau (NRD) en de bijbehorende reactienota Notitie Reikwijdte en 
detailniveau; 

2. bijgaande brief richting PS waarin de besluitvorming over o.a. het 
advies van de Commissie m.e.r. wordt toegelicht vast te stellen; 

3. bijgaande brief richting Gebiedscommissie Koningsdiep als reactie op 
binnengekomen brief van de Gebiedscommissie Koningsdiep vast te 
stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Groen Fryslân  B12 Natuurbeheerplan Fryslân 2022 en Reactienota NBP Fryslân 2022 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Foar jo leit it Natuurbeheerplan Fryslân 2022 en de Reactienota NBP Fryslân 
2022. Yn it natuerbehearplan wurde de doelen en subsydzjemooglikheden 
foar natuerbehear, agrarysk natuerbehear, lânskipsbehear en de ûntwikkeling 
fan natuer oanjûn. Yn de reaksjenota binne de sjenswizen op it Ontwerp  
Natuurbeheerplan Fryslân 2022 gearfette en fersjoen fan in beoardieling. Oan 
de hân fan dizze beoardielingen wurde wizigingen op it natuerbehearplan 
trochfiert.   

   
  D.S. beslute: 

1. it Natuurbeheerplan Fryslân 2022 en de Reactienota NBP Fryslân 2022 
fêst te stellen en it plan 6 wiken, fan 3 july oant 15 augustus, op besjen 
te lizzen foar berop;  

2. yn te stimmen mei it wizigjen fan trije perselen (de kadastrale perselen: 
AKM02 D 230, AKM02 D 236, AKM02 D 912, AKM02 D 913, AKM02 D 
240) fan N05.04 Dynamisch nei N00.01 Nog om te vormen naar natuur. 

   
   

 
Groen Fryslân  B13 Werombringen Natuurbeheerplan Fryslân 2021 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Ferline jier is it Natuurbeheerplan Fryslân 2021 fêststelt. Ut in Subsydzje-
oanfraach fan in agrarysk kollektyf docht no bliken dat der ûnterjochte in 
oerflakte fan it leefgebiet Natte dooradering út it plan helle is. No it út it plan 
helle is, kin it kollektyf en dermei de boeren foar it behear binnen dy oerflakte 
gjin subsydzje mear krije. It útstel is om dizze oerflakte mei yngongsdatum 
1 jannewaris 2021 werom te bringen yn it Natuurbeheerplan Fryslân 2021. 

   
  D.S. beslute: 

de oerflakte leefgebiet Natte dooradering tusken De Gaastmar, Heech en 
Blauhús yn it Natuurbeheerplan Fryslân 2021 werombringe mei 
yngongsdatum 1 jannewaris 2021. 
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Kultuer en 
gastfrijheid 

 B14 Regeling Covid-19 VTE sector wijziging 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Met dit GS-stuk wordt voorgesteld de subsidieregeling Covid-19 regeling VTE 
sector te wijzigen door deze aan te vullen met nog elf extra Standaard 
Bedrijfsindeling (SBI) codes (overzicht hiervan bij de neiere taljochting,  
punt 12). Tot op heden kunnen deze doelgroepen geen aanspraak maken op 
de regeling.  

   
  D.S. beslute: 

De wijziging van de ‘Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector 
Fryslân’ vast te stellen.  
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 23 t/m 29 juni 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten van 22 t/m 28 juni 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
Bestemming 
Fryslân 

 H3 Realisatieovereenkomst Oudega aan het Water 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 19 januari jl. heeft het college ingestemd met de tekst van de concept 
Realisatieovereenkomst Oudega aan het Water en besloten deze met alle 
bijlagen voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan PS (reg.nr. 
01840247). Op 31 maart jl. hebben PS besloten geen wensen en 
bedenkingen in te brengen bij het voorgenomen besluit van GS tot het 
aangaan van de Realisatie-overeenkomst Oudega aan het Water (reg.nr. 
01838266). Middels dit voorstel vragen we het college de 
realisatieovereenkomst te sluiten.  

   
  D.S. beslute: 

1. tot het aangaan van de Realisatieovereenkomst Oudega aan het 
Water; 

2. gedeputeerde Fokkens volmacht te verlenen om namens de provincie 
de Realisatieovereenkomst Oudega aan het Water te ondertekenen. 
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Financiën  H4 Aansluiting bij Coalitie Anders Reizen 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het Klimaatakkoord is met betrekking tot de coalitie Anders Reizen (AR) de 
afspraak opgenomen dat IPO zal onderzoeken wanneer er collectief kan 
worden aangesloten bij AR. In de BAC Mobiliteit van 5 november jl. is door de 
gedeputeerden Mobiliteit unaniem het voornemen uitgesproken als provincies 
gezamenlijk toe te treden tot de coalitie Anders Reizen.  

   
  D.S. beslute: 

toe te treden tot Coalitie Anders Reizen. 
   
   

 
Personeel & 
Organisatie 

 H5 Vaststellen jaarverslag integriteit 2020 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Per 1 januari 2020 bestaat er een wettelijke verplichting om jaarlijks 
verantwoording af te leggen met betrekking tot het gevoerde integriteitsbeleid 
ter bevordering van goed ambtelijk handelen en deze verantwoording te 
publiceren. Hiertoe is een jaarverslag integriteit opgesteld, deze wordt hierbij 
ter vaststelling aangeboden. 

   
  D.S. beslute: 

het jaarverslag integriteit 2020 vast te stellen conform de inhoud van de 
bijlage. 
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Publyksplein  H6 Voortgangsrapportage Regio Deal Zuidoost Friesland 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het regiobestuur van de Regio Deal Zuidoost Friesland heeft een 
voortgangsrapportage opgesteld over 2020 ten behoeve van  het Rijk – Regio 
overleg. Deze wordt ter kennisname aan uw college voorgelegd samen met 
de brief, waarmee het regiobestuur deze rapportage en de regionale monitor 
brede welvaart ter kennisname aan Provinciale Staten stuurt. 

   
  D.S. beslute: 

kennis te nemen van: 
1.  de Voortgangsrapportage Regio Deal Zuidoost Friesland 2020, die het 

regiobestuur verstuurt naar het Rijk, zoals afgesproken in de met het 
Rijk gesloten Regio Deal Zuidoost Friesland; 

2.  de bijgevoegde informerende brief, die het regiobestuur stuurt aan 
Provinciale Staten over de voortgangsrapportage en de actuele stand 
van zaken Regio Deal Zuidoost Friesland, samen met de 
voortgangsrapportage en de regionale monitor brede welvaart. 

   
   

 
Economie  H7 Lidmaatschap Wellbeing Economy Alliance 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het coalitieakkoord ‘Lok op 1’ staat brede welvaart centraal. Het 
wereldwijde netwerk Wellbeing Economy Alliance (WeAll) probeert iedereen 
die toewerkt naar een wellbeing economy, een brede welvaart, te verbinden. 
Voorgesteld wordt om lid te worden van dit netwerk voor een periode van 
minimaal twee jaar en daarbij gedeputeerde De Rouwe als bestuurlijk trekker 
aan te wijzen. 

   
  D.S. beslute: 

1.  als provincie lid te worden van de Wellbeing Economy Alliance (WeAll) 
en deelname over twee jaar te evalueren; 

2.  gedeputeerde De Rouwe aan te wijzen als bestuurlijk aanspreekpunt 
van dit netwerk; 

3.  bijgevoegde brief aan PS over het afdoen van de toezegging vast te 
stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
  



 
14 

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

 

gearkomste fan D.S. 29 juni 2021 

 
Mobiliteit  H8 Friese OV-monitor 2020 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het provinciale verslag Friese OV-monitor 2020 worden de belangrijkste 
ontwikkelingen van het openbaar vervoer in Fryslân in de periode 2016 tot en 
met 2020 beschreven. Dit verslag gaat in op actuele ontwikkelingen, de 
beleids- en beheerdoelstellingen en de activiteiten die zijn uitgevoerd om bij 
te sturen. 

   
  D.S. beslute: 

1. het verslag Friese OV-monitor 2020 vast te stellen; 
2. de aanbiedingsbrief (kenmerk 01885380) bij het digitale jaarverslag 

Friese OV-monitor 2020 vast te stellen en toe te zenden aan 
Provinciale Staten, en een afschrift hiervan naar andere decentrale 
overheden en belangenorganisaties te zenden. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Leefberens 
 

 H9 Ondersteuning sportverenigingen, dorps- en buurthuizen 
incidentele subsidie No en Moarn II 

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

Een incidentele subsidie verstrekken aan Doarpswurk om samen met Sport 
Fryslân de noodlijdende sportverenigingen, dorps- en buurthuizen financieel 
en organisatorisch weer gezond te krijgen door de inzet van adviseurs (het 
No-deel van het tweede herstelpakket No en Moarn II). 

   
  D.S. beslute: 

1. met toepassing van artikel 1.10, vijfde lid, onderdeel a Asv aan 
Doarpswurk een incidentele subsidie van € 100.000,- incl. btw te 
verlenen en ook de kosten voor btw subsidiabel te stellen voor 
ondersteuning sportverenigingen, dorps- en buurthuizen; 

2. de begrotingswijziging om de middelen vrij te geven vast te stellen. 
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
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Leefberens 
 

 H10 De Wike fan Werom Komme en Mei Dwaan incidentele subsidie 
No en Moarn II 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Een incidentele subsidie verstrekken aan Sport Fryslân voor het organiseren 
van “De Wike fan Werom Komme en Mei Dwaan” (het No-deel van het 
tweede herstelpakket No en Moarn II). 

   
  D.S. beslute: 

1. met toepassing van artikel 1.10, vijfde lid, onderdeel a Asv aan Sport 
Fryslân een incidentele subsidie van € 50.000,- incl. btw te verlenen en 
ook de kosten voor btw subsidiabel te stellen voor de Wike fan Werom 
Komme en Mei Dwaan;  

2. de begrotingswijziging om de middelen vrij te geven vast te stellen. 
   
   

 
Kultuer en 
gastfrijheid 

 H11 Coronasteun Media Art Friesland, Pier21 (Skaad),  
De Jonge Republiek (Joodse Bruiloft) en Stichting De Verhalen 
(Joodse Kinderen) 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Eind november 2020 heeft de provincie € 1.396.319 van het ministerie van 
BZK ontvangen ten behoeve van de compensatie van coronaschade bij 
culturele instellingen. Bij de verdeling van de middelen is Media Art Friesland 
(hierna: MAF) per abuis op de lijst terecht gekomen van instellingen die 
vanwege het ontvangen van rijkssteun niet in aanmerking komen voor 
compensatie. Met dit GS stuk willen wij dit herstellen en hen alsnog eenmalig  
€ 25.000 uitkeren. Daarnaast verzoeken wij u een eenmalige bijdrage  
van in totaal € 47.923 te verstrekken voor coronacompensatie aan de 
projecten Skaad, Joodse Bruiloft en Joodse Kinderen. 

   
  D.S. beslute: 

1 .  een bedrag van € 25.000,- uit het deel van de rijksmiddelen ter 
compensatie van coronaschade bij culturele instellingen dat 
gereserveerd is voor de Iepenloftspullen, inzetten voor MAF; 

2.  bovengenoemd bedrag van € 25.000,- beschikken middels bijgevoegd 
besluit; 

3.  een bedrag van in totaal € 113.923 (€ 66.000 uit het restant van de 
regeling 75jr- Vrijheid en € 47.923 uit het deel van de rijksmiddelen ter 
compensatie van de coronaschade bij de culturele instellingen dat 
gereserveerd is voor de Iepenloftspullen in te zetten voor de projecten 
Skaad, Joodse Bruiloft en Joodse Kinderen); 

4.  daartoe de beschikkingen te wijzigen in die zin dat het subisdiebedrag 
voor Skaad wordt opgehoogd met € 41.805, de Joodse Bruiloft  
met € 13.252 en de Joodse Kinderen met €58.866; 

5.  het afdelingshoofd Subsidies te mandateren de besluiten onder 4 uit te 
voeren. 
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
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Economie  H12 Openstelling Vestigingsregeling circulair ondernemerschap 

Fryslân 2021-2022 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Om te investeren in innovatiekracht en genoeg werkgelegenheid stellen we 
voor de Subsidieregeling vestiging en circulair ondernemerschap Fryslân 
2021-2022 (hierna: de regeling) vast- en open te stellen. Regeling die voorligt 
is een opvolger van de Subsidieregeling vestiging en diversificatie Fryslân 
2018-2019, waarbij in de regeling die voorligt meer wordt ingezet op circulaire 
economie en brede welvaart. Subsidieplafond in voorliggend voorstel 
bedraagt € 1,4 mln. Budget is beschikbaar vanuit de reguliere begroting. 
Voorstel is om de regeling open te stellen vanaf 12 juli 2021 tot en  
met 31 december 2022. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de bijgevoegde “Subsidieregeling vestiging en circulair 
ondernemerschap Fryslân 2021-2022” vast te stellen; 

2.  het bijgevoegde subsidieplafondbesluit vast te stellen; 
3.  de bijgevoegde drie aanvraagformulieren voor de Subsidieregeling 

circulair ondernemerschap Fryslân 2021-2022 vast te stellen; 
4.  de bijgevoegde subsidierisicoprofielen voor de regeling vast te stellen; 
5.  de bijgevoegde begrotingswijziging gedeputeerde staten vast te stellen 

waarbij GS besluiten om een bedrag van € 1,4 mln. beschikbaar te 
stellen als subsidieplafond voor de regeling; 

6.  in te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging Provinciale 
Staten en deze in te dienen bij de 2e berap waardoor PS worden 
gevraagd om € 600.000 vanuit het jaar 2022 beschikbaar te stellen 
binnen het subsidieplafond van de regeling; 

7.  de bijgevoegde brief aan Provinciale Staten vast te stellen en te 
versturen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
 
  


