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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 13    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 23 maart 2021 
   wurdt wizige fêststeld.  
 
 
 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 B1 Tussenevaluatie Waddenfonds en Uitvoeringskader 2021-2027 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het Waddenfonds heeft het rapport van de tussentijdse evaluatie, de 
bestuurlijke reactie en het concept Uitvoeringskader 2021-2027 van het 
Waddenfonds naar PS gestuurd. In dit stuk besluit GS om aan PS te 
adviseren het concept Uitvoeringskader 2021-2027 vast te stellen. In 
bijbehorend PS-stuk geeft GS aan welke samenhang de uitkomsten van 
evaluaties van het Waddenfonds en het Investeringskader Waddengebied 
laten zien. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het evaluatierapport Waddenfonds “Koers 
houden in een zee van mogelijkheden” en het concept 
Uitvoeringskader Waddenfonds 2021-2027 inclusief de bijlagen; 

2.  het bijgevoegde PS-stuk gewijzigd vast te stellen en toe te zenden 
aan PS. 
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Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 B2 Tussenevaluatie Investeringskader Waddengebied 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Er is een tussentijdse evaluatie van het Investeringskader Waddengebied 
(IKW) uitgevoerd. GS worden gevraagd om kennis te nemen van het 
evaluatierapport en bijbehorende notitie met de adviezen vast te stellen. 
Ook worden GS voorgesteld om een informerende brief aan PS vast te 
stellen en te verzenden. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van het rapport Tussentijdse evaluatie 
Investeringskader Waddengebied, het overzicht conclusies en 
aanbevelingen MTR IKW en het projectintiatievenoverzicht IKW; 

2.  de notitie adviezen ter opvolging van de conclusies en aanbevelingen 
Tussentijdse evaluatie Investeringskader Waddengebied vast te 
stellen;  

3.  bijgevoegde informerende brief (nr. 01862893) te wijzigen en 
gedeputeerde Fokkens te mandateren die brief vast te stellen en te 
verzenden aan Provinciale Staten, met als bijlage de Tussentijdse 
evaluatie van het Investeringskader Waddengebied (IKW). 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten. 
   

 
Mobiliteit  B3 Transitieplan OV 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Vanuit het Rijk is de voorwaarde voor het uitkeren van de 
beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV2021) dat de decentrale overheden 
en vervoerders gezamenlijk –  
uiterlijk 1 april 2021 – een transitieplan opstellen. De datum van 1 april 2021 
is nodig om tijdig de aangepaste dienstregelingsplannen voor 2022 vast te 
stellen en voor te bereiden. Het transitieplan treedt in werking zodra de 
BVOV2021-regeling van het Rijk afloopt. Vooralsnog lijkt de regeling vanaf 
derde kwartaal van dit jaar af te lopen. Over vierde kwartaal vinden nog 
onderhandelingen plaats.  

   
  D.S. beslute: 

1. het transitieplan openbaar vervoer Fryslân vast te stellen; 
2. het plan toe te passen vanaf einde BVOV regeling tot einde duur van 

beide busconcessies; 
3. de brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat  

S. van Veldhoven – van der Meer met kenmerk 01861422 vast te 
stellen; 

4. de brief aan PS met kenmerk 01861065 vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten. 
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Kultuer en 
gastfrijheid 

 B4 Frysk Field Lab, Cultuur nu en overmorgen 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In ferbûn fan fiif Fryske teaters hawwe mei-inoar in plan opsteld om as 
‘experimenteel cultuurbedrijf’ de kulturele ynfrastruktuer mienskiplik yn 
libben te hâlden en te fersterkjen. It plan wurdt beskreaun yn it dokumint 
‘Cultuur nu & overmorgen’. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nimmen fan it plan fan de teaters ‘Cultuur nu en 
overmorgen’; 

2. dit plan foar kundskip oan Provinsjale Steaten te stjoeren; 
3. it begeliedend brief oan Provinsjale Steaten fêst te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten. 
   

 
Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 B5 Vorming Friese Projectenmachine 

(De Rouwe)   
  Aangehouden. 
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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 het CDA/ dhr. A. Meijerman 

over beschikbaarheidsvergoeding d.d. 5 maart 2021; 
c. Uitstel beantwoording schriftelijke vragen van het CDA/  

dhr. A. Meijerman over Geluidsproductieplafonds d.d. 10 maart 2021; 
d. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/ dhr. J. Knol over 

nationaal strategisch plan EU-landbouwbeleid d.d. 8 maart 2021; 
e. Beantwoording schriftelijke vragen over van de PvdA/  

dhr. J. Stalenburg, de VVD/ mevr. E. de Vrij en D66/ mevr. B. Bijlsma 
over de aanpak sociaal isolement bij kinderen met een handicap d.d. 
5 maart 2021; 

f. Beantwoording schriftelijke vervolgvragen van  GrienLinks/  
dhr. J. Knol, D66/ mevr. B. Bijlsma en PvdD/ dhr. M. Brouwer over 
ganzenvraatschade d.d. 9 maart 2021. 

   
  D.S. beslute: 

De brieven vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten. 
   

 
Bestuurszaken  B7 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Afhandeling moties en toezeggingen op gebied van cultuur’ 

(01860314) van de opgave Kultuer en Gastfrijheid; 
c. Brief ‘Fernijing yn Fryslân en besluten PS’ (01853868) fan de ôfdieling 

Bestjoerssaken; 
d. Brief ‘Subsidieregeling bouw en verbouw huisartsenpraktijken Fryslân 

afgerond’ (01847612) fan de opjefte Leefberens; 
e. Brief ‘Útstel beantwurding steatefragen yn maaiereses 2021’ 

(01863207) van de ôfdieling Bestjoerssaken; 
f. Brief ‘Bezwaar verlenging opsporingsvergunning gaswinning 

Oosterwolde’ (01860470) van de afdeling Omgevingszaken. 
   
  D.S. beslute: 

1. de brieven aan PS bij punt b, c, d en f vast te stellen; 
2. de brief aan PS bij punt e in te trekken. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten. 
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Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 B8 1e berapvoorstel: vrijval budget Biodiversiteit 2020 toevoegen 
aan jaarschijf 2021 

(Hoogland)   
  Aangehouden. 
   
   

 
Groen Fryslân  B9 1e Berapvoorstel- Soortenbeleid capaciteit 
(Hoogland, 
Fokkinga) 

  

  Aangehouden. 
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Leefberens  B10 Fairtrade 
(Hoogland)   
  Aangehouden. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 24 t/m 30 maart 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten over de periode van 24 t/m 29 maart 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 

 
 
De nieuwe 
Afsluitdijk en 
IJsselmeerkust 

 H3 Aangaan overeenkomst met Rijkswaterstaat Midden-Nederland 
voor realisatie KRW- en Natura 2000 maatregelen langs de 
IJsselmeerkust 

(Hoogland, De 
Rouwe) 

  

  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 
Op grond van het Beheerplan IJsselmeergebied 2017-2023 is 
Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor realisatie van diverse KRW- en Natura 
2000 maatregelen. Binnen de huidige scope van het project Versterken 
Friese IJsselmeerkust worden al enkele van deze maatregelen uitgevoerd. 
RWS heeft de provincie gevraagd extra maatregelen uit te voeren en 
hiervoor stellen zij middelen beschikbaar. De gemaakte afspraken zijn 
vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst die nu ter besluitvorming 
wordt aangeboden. 

   
  D.S. beslute: 

1. de overeenkomst met Rijkswaterstaat voor het uitvoeren van extra 
KRW- en Natura 2000 maatregelen aan te gaan; 

2. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
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Mobiliteit 
 

 H4 Rapportage Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân januari t/m 
september 2020 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân heeft eind 2020 een rapportage 
over de eerste negen maanden van 2020 uitgebracht. Deze laat zien hoe de 
uitgaven zich hebben ontwikkeld binnen de geactualiseerde begroting voor 
2020. Verder wordt ingegaan op de prestaties ten opzichte van de gestelde 
doelen op het gebied van klanttevredenheid, kwaliteit, financiën en 
efficiency en ontwikkeling.  
De dienst stelt u voor kennis te nemen van de rapportage en deze ter 
informatie toe te zenden aan Provinciale Staten. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de rapportage van het Mobiliteitsbureau 
Noordoost Fryslân over de eerste negen maanden van 2020;  

2. deze rapportage ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten; 
3. de brief aan Provinciale Staten met kenmerk 01855459 vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Economie  H5 Vaststellen evaluatie Ynbusiness 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 17 januari 2017 is uw college akkoord gegaan met subsidieverstrekking 
voor het project Ynbusiness. Ynbusiness is één van de programmalijnen 
van het Innovatiepact Fryslân (IPF). De financiering is in 2017 geregeld voor 
de periode tot en met 2021. In de afgelopen periode heeft E&E advies in 
opdracht van de stuurgroep Ynbusiness een evaluatie uitgevoerd. Uw 
college wordt gevraagd deze evaluatie vast te stellen en te versturen aan 
Provinciale Staten. In de komende maanden wordt gekeken naar een 
vervolg voor Ynbusiness. Hierover komen we later dit jaar, vermoedelijk in 
het tweede kwartaal, bij u terug met een voorstel. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de bijgaande ‘Evaluatie Ynbusiness; Steen in de 
vijver’; 

2.  de bijgevoegde brief aan PS vast te stellen en deze, met de evaluatie 
als bijlage, te versturen naar Provinciale Staten. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Financiën en 
personeelszaken 

 H6 Vaststellen uitgangspunten begroting 2022 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor het opstellen van de begroting worden jaarlijks de uitgangspunten voor 
de toerekening van prijsinflatie en rente door het college vastgesteld. In de 
begroting worden deze uitgangspunten voor het jaar 2022 verwerkt. 

   
  D.S. beslute: 

de uitgangspunten voor de begroting 2022 vast te stellen confom de 
bijgevoegde bijlage. 

   
   

 
Bestemming 
Fryslân 

 H7 Opdrachtverlening vanuit Veenweideprogramma aan WUR voor 
broeikasgasemmissie onderzoek met mobiele Eddy Covariance 
installaties 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het Werkplan Feangreidefisy 2021 is onder andere opgenomen dat we 
wetenschappelijk onderzoek doen naar de effectiviteit van maatregelen om 
bodemdaling en broeikasgasemissie te reduceren. Voor een deel van de 
maatregelen moet om de broeikasgasemissie te kunnen monitoren, gebruik 
worden gemaakt van de mobiele Eddy Covariance methode.  
Het wetenschappelijk onderzoek wordt 1:1 ingekocht bij de Wageningen 
University & Research (WUR). Dat is wel binnen de lijn voor aanbesteding, 
in casu de Aanbestedingswet. Evenwel valt 1:1 inkoop buiten het mandaat 
van de ambtelijke organisatie en moet de opdracht door GS worden 
goedgekeurd. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van het plan van aanpak en de begroting  “Meten 
van broeikasgasemissies in meerdere percelen met mobiele Eddy 
Covariance”; 

2.  om, gelet op het bepaalde in artikel 2.24 aanhef en onder g 
Aanbestedingswet 2012, de opdracht 1:1 te gunnen aan de WUR. 
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Groen Fryslân  H8 Ontwerp Natuurbeheerplan Fryslân 2022 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Foar jo leit it Ontwerp Natuurbeheerplan Fryslân 2022. Yn dit 
natuerbehearplan wurde de doelen en subsydzjemooglikheden foar 
natuerbehear, agrarysk natuerbehear, lânskipsbehear en de ûntwikkeling 
fan natuer oanjûn. Mei in tal fan kaarten wurdt oanjûn wêr’t yn Fryslân 
natuergebieten en lânskipseleminten lizze en wêr’t ynset wurde kin op 
agrarysk natuerbehear. It is dermei it kader foar de “Subsidieregeling 
natuur- en landschapsbeheer provincie Fryslân 2019” en de 
“Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Fryslân”.  

   
  D.S. beslute: 

1. it Ontwerp Natuurbeheerplan Fryslân 2022 fêst te stellen en it plan  
fan 3 april oant 16 maaie op besjen te lizzen; 

2. yn te stimmen mei it wizigjen fan twa perselen fan N12.02 Kruiden- en 
faunarijkgrasland nei N00.01 nog om te vormen naar natuur. 

   
   

 
Economie 
 

 H9 Cofinanciering OP-EFRO project “Recell als circulaire 
platformgrondstof voor vezelmarkten“ 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Deskundigencommissie van SNN heeft het project “Recell als als 
circulaire platformgrondstof voor vezelmarkten“ (hierna RECELL) positief 
beoordeeld. Het DB SNN heeft dit advies overgenomen en besloten een 
EFRO-bijdrage van € 96.200 beschikbaar te stellen aan dit project. De 
indieners hebben ook een aanvraag voor Friese cofinanciering ingediend. 
Het project is getoetst aan het provinciaal beleid en geadviseerd wordt een 
bijdrage van € 96.200 namens de provincie Fryslân beschikbaar te stellen. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een 
cofinancieringsbijdrage van maximaal € 96.200 ten laste van het 
cofinancieringsbudget EFRO/EZ/Interreg voor het project RECELL;  

2. de begrotingswijziging vast te stellen. 
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Groen Fryslân  H10 Nieuwsbrief voortgang uitvoering Natura 2000-maatregelen 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

PS middels een brief en nieuwsbrief informeren over de voortgang van de 
uitvoering van de Natura 2000-maatregelen. In de nieuwsbrief wordt een 
beeld gegeven van de voortgang van de maatregelen per Natura 2000-
gebied waarvoor de provincie Fryslân trekker is. 

   
  D.S. beslute: 

de brief aan PS en nieuwsbrief aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Kultuer en 
gastfrijheid 

 H11 Wijzigen regeling Covid 19-regeling VTE sector 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 2 april loopt de subsidieregeling ‘Covid-19 regeling VTE sector’ af. 
Middels dit GS stuk wordt het College gevraagd in te stemmen met een 
wijzigingsbesluit om de openstelling van de regeling te verlengen met nog 
eens zes maanden; tot 1 oktober 2021.  

   
  D.S. beslute: 

1.  de openstellingstermijn in de regeling te verlengen tot en met  
1 oktober 2021 door het bijgevoegde wijzigingsregeling vast te 
stellen: besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân, 30 maart 2021, 
kenmerk {…} tot wijziging van de Subsidieregeling COVID-19 
maatregelen VTE-sector Fryslân; 

2.  de openstelling in het Subsidieplafondbesluit  te verlengen  
tot 1 oktober 2021 door bijgevoegde wijzigingsregeling vaststellen: 
wijziging van het Besluit subsidieplafond voor de Subsidieregeling 
COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân d.d. 30 juni 2020, PB no. 
4362 publicatiedatum 8 juli 2020. 
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Groen Fryslân  H12 Onderzoek ‘Klimaat en waterrobuust Laag-Nederland van nu 

naar 2100’ 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het Rijk stelt een TKI-subsidie beschikbaar voor een onderzoek naar het 
realiseren van klimaatbestendig en waterrobuust ingericht landelijk en 
stedelijk gebied in 2050, waar land- en tuinbouw kunnen omgaan met 
klimaatveranderingen zonder onomkeerbare schade aan natuur. 
Wageningen UR voert het onderzoek uit.  
Regio Friesland heeft laaggelegen gebieden en komt in aanmerking voor 
deelname aan het onderzoek. Provincie Fryslân heeft een subsidieverzoek 
ontvangen van Wageningen UR, voor een bedrag van €100.000. Wetterskip 
Fryslân heeft deelname al bevestigd.  
Met dit stuk besluit GS tot het afgeven van een intentieverklaring voor 
deelname.  

   
  D.S. beslute: 

1. tot een intentieverklaring voor cofinanciering voor het onderzoek 
‘Klimaat- en waterrobuust Laag-Nederland van nu naar 2100’ voor 
maximaal €100.000 voor een periode van vier jaar, mits er sprake is 
van een ontvankelijke subsidieaanvraag en mits passend binnen de 
afwegingskaders van de algemene subsidievoorwaarden en de van 
toepassing zijnde beleidskaders; 

2. bijgevoegde brief aan Wageningen UR met intentieverklaring uiterlijk 
30 maart aanstaande vast te stellen. 

   
   

 
Landbouw 
 

 H13 Uitvoeringsregeling natuurinclusieve experimenten Regio Deal 
NIL voor het gebied Veenweide 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Aan de orde is het openstellen van de Uitvoeringsregeling natuurinclusieve 
experimenten Regio Deal NIL voor het Veenweidegebied. Deze 
uitvoeringsregeling richt zich op kleinschalige samenwerkingsprojecten op 
het gebied van natuurinclusieve landbouw in het Veenweidegebied. Er 
wordt €150.000 beschikbaar gesteld uit het budget van de regiodeal NIL. 

   
  D.S. beslute: 

1. de Uitvoeringsregeling Natuurinclusieve experimenten Regio Deal NIL 
met bijbehorende postcodelijst en kaart voor het Veenweidegebied 
vast te stellen; 

2. het subsidieplafond van € 150.000,- voor de Uitvoeringsregeling 
Natuurinclusieve experimenten Regio Deal NIL voor het Veenweide-
gebied voor de periode 1 april  2021 tot en met 31 december 2021 
vast te stellen; 

3. in te stemmen met publicatie van de uitvoeringsregeling 
Natuurinclusieve experimenten Regio Deal NIL voor het 
Veenweidegebied. 
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MEIDIELINGS 

 
  geen 
 


