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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
  b. Afgehandelde moties en toezeggingen 

wurdt ûnferoare fêststeld. 
 
    
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 35 
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 24 augustus 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld. 
    
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 B1 Programma Natuur SPUK 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 18 mei jl. heeft GS ingestemd met het Uitvoeringsprogramma 
Programma Natuur incl. de bijbehorende begroting. Op basis hiervan is de 
SPUK (specifieke doeluitkering) aangevraagd van 45 mln. euro voor 
natuurherstel in de Natura 2000 gebieden en het Natuur Netwerk Nederland 
in Fryslân. LNV heeft de SPUK-aanvraag van Fryslân geaccordeerd en de 
beschikking afgegeven. Een heugelijk feit is dat Fryslân als eerste provincie 
de beschikking heeft ontvangen. Voorgesteld wordt om PS hierover te 
informeren. Hoe de uitvoering vorm wordt gegeven, wordt nader uitgewerkt. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de beschikking waarin de SPUK van bijna 45 
miljoen euro wordt toegekend;  

2. in te stemmen met opstellen van een vervolg GS-stuk waarin de 
organisatie en wijze van uitvoering incl. begrotingswijziging 
betreffende deze SPUK wordt voorgelegd; 

3. de informerende PS-brief gewijzigd vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Publyksplein 
 

 B2 Provinciale bijdrage organisatiekosten ANNO III periode 2022-
2024 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Net als bij de eerdere twee ANNO samenwerkingsagenda’s wordt ook voor 
ANNO III voorgesteld de samenwerking te laten begeleiden door een ‘sober’ 
in te richten projectorganisatie. De verdeling van de kosten van de 
projectorganosatie over de samenwerkende overheidspartners betekent 
voor de provincie een bijdrage over de periode 2022-2024 van € 375.000,-. 
Uw college wordt geadviseerd hiermee in te stemmen. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen om voor de organisatiekosten ANNO III voor de 
periode 2022-2024 een provinciale bijdrage beschikbaar te stellen; 

2. de Staten voor te stellen middels de 2e berap de onder beslispunt 1 
genoemde bijdrage (geraamd op € 375.000,-) beschikbaar te stellen; 

3. de begrotingswijziging gewijzigd vast te stellen; 
4. PS per brief te informeren en gedeputeerde Fokkinga te mandateren 

die brief vast te stellen. 
   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen. 
   

 
Bestuurszaken  B3 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 

wolvenhek Fryslân d.d. 1 juli 2021; 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van FvD/ dhr. E. Jousma over 

Alliander netwerkcapaciteit d.d. 21 juli 2021; 
d. Beantwoording schriftelijke vragen van FvD/ mevr. G. Wymenga-

Kooistra over het terugbrengen max. toegestane afmetingen op de 
vaarweg Heerenveen d.d. 14 juli 2021. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven bij punt b en c vast te stellen; 
2. de brief bij punt d 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 de brief aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Ferfolch stân fan saken Minority Safepack Inisjatyf’ (01909142) 

fan de opjefte Frysk Kapitaal. 
   
  D.S. beslute: 

de brief aan PS gewijzigd vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Personeel & 
Organisatie 

 B5 Beëindiging tijdelijk reisbeleid 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Vanwege de coronapandemie is er sinds 1 oktober 2020 een tijdelijke 
regeling aan het provinciale reisbeleid toegevoegd. Nu de 
coronamaatregelen worden afgebouwd en we zijn overgegaan op tijd- en 
plaatsbewust werken, is deze tijdelijke regeling, die in afwijking van het 
reguliere beleid vergoeding van woon-werk autokilometers mogelijk maakt, 
niet meer nodig. Voorgesteld wordt daarom om de tijdelijke regeling  
per 1 september 2021 te beëindigen.  

   
  D.S. beslute: 

de tijdelijke reisregeling (art. 8a Provinciaal Reisbesluit) te beëindigen  
per 1 september 2021 en dit besluit te verwerken in het 
personeelshandboek.  
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Financiën  B6 Amendementen/moties kadernota 2022 (PS 30 juni 2021) 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

PS hebben bij de behandeling van de kadernota 2022 een aantal moties 
aangenomen die financiële consequenties hebben voor de begroting 2022. 
Op 6 juli zijn die in de vorm van een meidieling voorgelegd aan GS. GS 
worden voorgesteld de moties uit te voeren en te verwerken in de begroting 
2022. 

   
  D.S. beslute: 

de amendementen en de aangenomen moties bij de behandeling van de 
jaarstukken, 1e berap 2021 en de kadernota 2022 (PS 30 juni 2021) uit te 
voeren en te verwerken in de begroting 2022. 

   
   

 
Kultuer en 
gastfrijheid 

 B7 Subsidieaanvraag Filmhub Noord 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Provincie Fryslân is gevraagd in totaal 50.000 euro subsidie te verlenen aan  
Filmhub Noord, waarvan Forum de penvoerder is, voor de schooljaren 
2021/22 en 2022/23. Voor dit plan is door het Filmfonds 320.000 euro per 
schooljaar beschikbaar gesteld voor de schooljaren 2021/22 en 2022/23. 
Het Filmfonds stelt cofinanciering vanuit de regio als voorwaarde. De 
provincies Drenthe en Groningen dragen elk 50.000 bij voor de twee 
schooljaren. Met een goede inbedding in de regio beoogt het Filmfonds 
kwalitatief goede activiteiten ter bevordering van zowel actief als receptief 
filmonderwijs tot stand te brengen. Binnen Nij Poadium past dit bij de 
doelstelling om alle kinderen in Fryslân met kunst en cultuur in aanraking te 
laten komen en bij matching van landelijke cofinanciering.                                               
 

   
  D.S. beslute: 

1. een incidentele kostensubsidie te verlenen van maximaal € 50.000 
aan Het Forum te Groningen voor het project Filmhub Noord; 

2. de beschikking vast te stellen. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 25 t/m 31 augustus 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten 
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Taal en kennis  H3 Goedkeuren hernieuwde wijziging statuten Fryske Akademy 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 16 februari 2021 hebben GS een wijziging in de statuten van de Fryske 
Akademy goedgekeurd. Met de wijziging in de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtpersonen moeten de statuten van de Fryske Akademy opnieuw 
gewijzigd worden. De statuten kunnen alleen worden gewijzigd na 
voorafgaande goedkeuring door de Provincie. GS worden voorgesteld 
goedkeuring te verlenen aan voorgestelde wijziging van de statuten. 

   
  D.S. beslute: 

1.  goedkeuring te verlenen aan de statutenwijziging van de Fryske 
Akademy; 

2.  bijgaande brieven vast te stellen (nummers: 01900004 en 01900247) 
waarmee de Fryske Akademy en de KNAW worden geïnformeerd 
over goedkeuring van de statuten. 
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Leefbaar Fryslân 
 

 H4 Beslissing op it beswier fan de St. Nobilis tsjin it beslút om gjin 
subsydzje te ferlienen 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

It centrum voor prentkunst Nobilis hat in subsydzjeoanfraach dien by de 
regeling Musea en Kunstinfrastructuur. De oanfraach is op technyske grûn 
ôfwiisd: St. Nobilis is net ynskreaun yn it Museumregister wylst dat in 
betingst is om foar subsydzje yn ‘e beneaming te kommen. St. Nobilis hat 
beswier yntsjinne. It advys fan de beswierskrifekommisje stelt dat de 
oanfraach terjochte ôfwiisd is.  

   
  D.S. beslute: 

taheakke brief mei de beslissing op bezwaar fêst te stellen. 
   
   

 
Publyksplein 
 

 H5 IMF - Uitstelverzoeken 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Dit GS-stuk vraagt het college in te stemmen met een langere 
uitvoeringstermijn voor 2 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: 

1. 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-2019/201542 – Het Losse Land; 
b.  PF-2019/201727 - Sportieve en creatieve verdiepings workshops; 
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Taal en kennis  H6 Wizige iepenstelling subsydzjeregeling Frysk foar no en letter 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Fan 22 febrewaris oant en mei 18 maaie 2021 is de subsydzjeregeling Frysk 
foar no en letter foar de earste kear iepen west. Dizze regeling is optúgd om 
foarskoalske opfanglokaasjes en skoallen yn Fryslân finansjeel te stypjen 
om it Frysk yn it ûnderwiis op nivo te bringen en te hâlden sadat de 
doelstelling fan Ryk en provinsje oangeande it Frysk yn it ûnderwiis helle 
wurde kin.  
Nei oanlieding fan de oanfragen út de earste iepenstelling en alle oare 
ynbring út it wurkfjild wei is de regeling oanpast foar de twadde iepenstelling 
sadat it better oanslút op it ferlet fan it ûnderwiisfjild.  

   
  D.S. beslute: 

1.  de Subsydzjeregeling Frysk foar no en letter fêst te stellen; 
2.  it subsydzjeplafond foar de kommende iepenstelling fan 13 septimber 

oant en mei 7 desimber op € 400.000,- fêst te stellen; 
3.  de taheakke begruttingswiziging fêst te stellen; 
4.  de trije oanfraachformulieren - ûnderskieden neffens ûnderwiissektor -  

Subsydzjeregeling Frysk foar no en letter fêst te stellen; 
5.  it risikoprofyl fan de Subsydzjeregeling Frysk foar no en letter fêst te 

stellen op “gemiddeld”. 
   
   

 
  


