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BESPREKPUNTEN 
 
Groen Fryslân  B1 Provinciale actiepunten wolf 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Gedeputeerde Staten (hierna GS) heeft op 14 december jongstleden 
ingestemd met het starten van het nader verkennen en uitwerken van de 
provinciale actiepunten voor de wolf. Met dit GS-stuk stelt de dienst een 
aantal concrete voorstellen voor. Het gaat om het instellen van de 
Gebietskommisje Wolf, het vaststellen van het wolvengebied van de wolf in 
Zuidoost Fryslân, het vaststellen van een subsidieregeling voor preventieve 
maatregelen en het aanstellen van een wolvenconsulent.  

   
  D.S. beslute: 

1. de Gebietskommisje Wolf (GW) in te stellen;  
2.  het bijgevoegde reglement over de GW (bijlage I) vast te stellen; 
3. de Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân op te heffen (bijlage 

ll); 
4. het Reglement Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân in te 

trekken; 
5. het wolvengebied vast te stellen (bijlage lll); 
6. de ‘subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie 

Fryslân’ vast te stellen (bijlage lV); 
7. het besluit tot bekendmaking subsidieplafond voor Subsidieregeling 

voorkomen schade door wolven provincie Fryslân vast te stellen 
(bijlage V); 

8. het risicoprofiel van de Subsidieregeling voorkomen schade door 
wolven provincie Fryslân vast te stellen op ‘laag’ (bijlage Vl). 

9. Het aanvraagformulier Subsidieregeling voorkomen schade door 
wolven provincie Fryslân vast te stellen (bijlage Vll). 

10. in stemmen met het aanstellen van een wolvenconsulentschap voor 
Fryslân; 

11.  de informerende brief aan PS te wijzigen en gedeputeerde Fokkinga 
te mandateren die brief vast te stellen (bijlage Vlll);  

12.  alleen bijgevoegde begrotingswijziging met het onderwerp 
‘Subsidieplafond voor de Subsidieregeling voorkomen schade door 
wolven provincie Fryslân’ gewijzigd vast te stellen (bijlage X). 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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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 41 
RvO vast. Het betreft: 
b. Beantwoording schriftelijke vragen van D66/ dhr. D. van der Weijde 

over milieuonderzoek De Horne d.d. 25 februari jl.; 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ mevr. H. Janssen, 

GrienLinks/ mevr. C. Kuipers, de PvdD/ dhr. M. Brouwer, de SP/  
mevr. H. Goede, D66/ dhr. D. van der Weijde en 50PLUS/  
dhr. T. Wiersma over geiten d.d. 4 maart jl.; 

d.  Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ mevr. E. Hamstra 
over onderzoek OV door NHL student d.d. 22 februari 2022; 

e. Beantwoording schriftelijke vragen van de SP/  
mevr. H. Goede over WPF en contract Gazprom d.d. 25 februari 2022 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven bij punt b, d en e vast te stellen; 
2. de brief bij punt c aan te houden. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestuurszaken  B3 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Toezegging 2.800’ (01974529) van de afdeling 

Omgevingszaken; 
c. Brief ‘Mogelijke overname van Van der Galiën te Kootstertille en 

Wâlterswâld’ (01977568) van de afdeling Omgevingszaken; 
d. Brief ‘Interim-directeur Thialf’ (01977171) van de opgave 

Ondernemend en Energiek Fryslân; 
e. Brief ‘Inventarisatie impact Oekraïnegevolgen’ (01977193) van de 

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

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

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Mobiliteit  B4 Preventie van wildongevallen met otters 
(Hoogland, Fokkens)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Sinds de terugkeer van de otter in Fryslân neemt het aantal van deze dieren 
toe. Helaas noteerden we in 2020 en 2021 per jaar ruim 60 otters als 
verkeersslachtoffers, op een totale populatie van ca 180 otters in onze 
provincie. In 2014 werd o.a. de provincie Fryslân door een rechtelijke 
uitspraak (Otterarrest) verplicht om een viertal urgente knelpunten op de 
provinciale wegen aan te pakken. Deze vier knelpunten reeds zijn opgelost, 
maar als gevolg van de genoemde groei in populatie zijn er ondertussen 
nog meer knelpunten bijgekomen.  
Dit voorstel voorziet in het omzetten van het bestaande investeringsbudget 
tot een structureel budget, om zo bestaande en nieuwe knelpunten  
voor overstekende otters aan te kunnen pakken gedurende  
de komende tien jaar. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het om willen zetten van het bestaande 
investeringsbudget tot een structureel budget waarmee de komende 
tien jaar bestaande en nieuw opkomende knelpunten voor 
overstekende otters aangepakt kunnen worden; 

2. in te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging en deze bij de 
eerste berap als zodanig voor te leggen aan PS; 

3. bijgevoegde brief aan PS (met het registratienummer 01972306) vast 
te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestemming 
Fryslân 

 B5 Wildongevallen reeën en damherten, pilots 

(Fokkinga, Fokkens)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Om het aantal ongevallen met wild op provinciale wegen terug te dringen, 
hebben Provinciale Staten eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld van 
250.000 euro. We stellen voor om vanuit dit budget een programma van 
preventieve maatregelen te treffen op een aantal locaties waar de laatste 
jaren veel wild (reeën en damherten) aangereden is. 

   
  D.S. beslute: 

1. voor de jaren 2022 en 2023 het programma voor de pilot vast te 
stellen, waarbij maatregelen ten behoeve van het terugdringen van 
het aantal aanrijdingen met reeën en damherten gerealiseerd worden 
op (in ieder geval) de volgende wegen en locaties: 

- N351, van hm 30.8 tot 35.0 (thv Rottige Meenthe) 
- N359, van hm 13.7 tot 17.4 (thv Ruigahuizen – Rijs) 
- N380, van hm   1.2 tot   2.5 (thv Mildam west) 
- N381, van hm 29.6 tot 31.1 (thv Wijnterper Skar) 
- N381, van hm 46.0 tot 52.9 (thv Appelscha) 

2. in aanvulling op bovenstaand programma actief te communiceren 
richting weggebruikers over het voorkomen van ongevallen met wild;  

3. gelet op voorgaande besluitpunten de volgende brieven vast te 
stellen: 

- aan Provinciale Staten (met het registratienummer 01972306) met 
daarin een update hoe het college handelt vanuit de betreffende 
toezegging; 

- aan alle gemeenten in Fryslân en Rijkswaterstaat, directie Noord-
Nederland (met het registratienummer 01968774) met daarin het 
verzoek om eveneens preventieve maatregelen te treffen om zo 
de wildongevallen terug te dringen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestuurszaken 
 

 B6 Achteraf bespreken van de brief aan gemeenten over 
gezamenlijke inzet interbestuurlijke opgaven 

(Brok, Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Er is al langer sprake van dat GS graag de horizontale samenwerking met 
de Friese gemeenten verder wil bevorderen. In dat verband is afgelopen 
week een brief aan alle gemeenten gestuurd. Ter informatie vindt u in de 
bijlagen de Friese en Nederlandse versie van die brief.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de inhoud van de brief;  
2. achteraf de brief aan de colleges van B&W van de Friese gemeenten 

vast te stellen.  
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Groen Fryslân 
 

 B7 Brief van GS Groningen over vaststellen evaluatie Rietproef 
Lauwersmeer 2021 en vervolgtraject 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In 2021 is er in N2000 gebied Lauwersmeer een Rietproef uitgevoerd. De 
evaluatie van de Rietproef is door de Stuurgroep N2000 Lauwersmeer 
vastgesteld. De rapportage wordt nu door GS-Groningen aangeboden aan 
GS-Fryslân ter kennisname en ter doorgeleiding aan PS. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de inhoud van de (concept)brief van GS 
Groningen; 

2.  kennis te nemen van de evaluatie van de Rietproef Lauwersmeer; 
3.  de brief van GS Groningen met bijlage door te geleiden aan PS ter 

kennisname en bijgevoegde aanbiedingsbrief daartoe gewijzigd vast 
te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
  



 
7 

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

 

gearkomste fan D.S. 22 maart 2022 

 
HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 16 t/m 22 maart 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten over de periode van 15 t/m 21 maart 2022 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
 
Omgevingszaken  H3 Bezwaarschrift fictieve weigering VVGL Luchthaven Raard 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

We hebben een Luchthavenregeling afgegeven voor een drone-luchthaven 
te Raard. Voordat daar daadwerkelijk gevlogen mag worden, moet de IL&T 
een Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim (VVGL) afgeven. Op oneigelijke 
gronden weigert de IL&T dat. Voorgesteld wordt om in bezwaar te gaan 
tegen de fictieve weigering.  

   
  D.S. beslute: 

1.  bezwaar in te dienen bij de minister van I&W tegen de fictieve 
weigering d.d. 11 februari 2022 om een VVGL te verlenen voor de 
droneluchthaven te Raard; 

2.  het bezwaarschrift met kenmerk 01973461 vast te stellen; 
3.  de heer ing. S.H. Slotegraaf en mevrouw mr. R.G. Mud te machtigen 

om de provincie te vertegenwoordigen in deze procedure, waaronder 
het opstellen, ondertekenen en indienen van processtukken en het 
optreden als gemachtigde ter zitting. 
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Economie 
 

 H4 Vaststellen gewijzigde Subsidieregeling Internationaal 
Ondernemen Fryslân en nieuwe openstelling 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Ter uitvoering van het Aanvalsplan Internationaal ondernemen (7 mei 2015) 
is in 2016 de subsidieregeling Internaationaal Ondernemen opengesteld ter 
stimulering van de export. Vorig jaar heeft KplusV en E&E de inzet van 
beleidsinstrumenten geevalueerd en aanbevelingen gedaan. Deze 
gewijzigde Subsidieregeling Internationaal Ondernemen sluit hierop aan en 
wordt voor het onderdeel exportmedewerker opnieuw opengesteld voor de 
periode 4 april 2022 tot en met 29 december 2023. 

   
  D.S. beslute: 

1. het besluit tot wijziging van de  Subsidieregeling Internationaal 
Ondernemen Fryslân vast te stellen; 

2. het besluit tot bekendmaking subsidieplafond voor aanvragen in het 
kader van de Subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân 
vast te stellen;  

3. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
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Bestemming 
Fryslân 

 H5 Verdeling Rijkssubsidie (SPV) over infra-projecten 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De provincie heeft eind 2020 een subsidie van iets meer dan 5 miljoen euro 
toegekend gekregen vanuit het ministerie van I&W. Dit als impuls vanuit het 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) om maatregelen te kunnen 
realiseren ter verhoging van de verkeersveiligheid op provinciale wegen. 
Met dit DS-stik wordt deze subsidie verdeeld over de betreffende 
infrastructurele projecten, zodat deze subsidie ook daadwerkelijk benut kan 
worden.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het voorstel om de subsidie à 5,024 miljoen euro 
als volgt over de onderstaande infra-projecten te willen verdelen: 

a. N369, ovonde Rottevalle €    254.850,- 
b. N383, Marsum € 1.205.000,- 
c. N355, Vijversburg €    150.150,- 
d. N355, Twijzel – Quatrebras €    256.500,-  
e. N359, Bolsward – De Marne € 1.000.000,-  
f. N351, Wolvega – Slijkenburg €    190.500,- 
g. N354, Snitserdyk €    381.000,- 
h. N359, drie tunnels (tunnel Burgwerd) € 1.000.000,- 
i. N358, Skieding €    386.000,- 
j. N358, Uterwei €    200.000,- 

2. hiertoe bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen; 
3. de informerende brief aan Provinciale Staten met het nummer 

01969864 vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Taal en kennis  H6 Wiziging iepenstellingsbeslút Frysk foar no en letter 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Fan 13 septimber oant en mei 14 desimber 2021 is de subsydzjeregeling 
Frysk foar no en letter iepen west. Fan trije skoallen binne de oanfragen in 
dei bûten de slutingsdatum binnenkommen. Om’t it subsydzjeplafond net 
berikt is en de oanfragen de doelstellings fan Ryk en provinsje oangeande it 
Frysk yn it ûnderwiis stypje, wolle wy DS fersykje om de slutingsdatum fan 
14 desimber 2021 mei weromwurkjende krêft op te skowen nei 20 desimber 
2021 sadat dizze trije oanfragen honorearre wurde kinne.  

   
  D.S. beslute: 

Yn te stimmen mei it wizige iepenstellingsbeslút. 
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Leefbaar Fryslân 
 

 H7 Iepenstelling regeling Sichtberens Fryske taal 2022 en 
fêststellen subsydzjeplafond 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Regeling Sichtberens Fryske taal wurdt ek foar 2022 iepensteld. 
Taheakke it iepeningsbeslút en it subsydzjeplafond fan de regeling, dat DS 
fêststelle moatte op grûn fan it foech, sa as fêstlein yn kêst 1.5 fan de Asv.  

   
  D.S. beslute: 

it subsydzjeplafond en iepenstelling fan de Subsydzjeregeling Sichtberens 
Frysk taalgebrûk fêst te stellen, mei dêryn opnaam: 

a. dat oanfragen foar subsydzje yntstjinne wurde kinne fan 1 april 2022 
oant en mei 15 oktober 2022;  

b. in subsydzjeplafond fan € 75.000,-  foar 2022, foar alle ûnderdielen as 
neamd yn kêst 3 (a. oant en mei d.); 

c. de begruttingswizing fêst te stellen.  
   

 
Kultuer en 
gastfrijheid 

 H8 Oanpaste subsydzjeregeling iepenloftspullen 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Dit DS-stik giet oer de wiziging en iepenstelling fan de subsydzjeregeling 
Iepenloftspullen, ûnderdiel fan de regeling Kultuer en Mienskip. It stik leit út 
hokker oanpassings at wy foarslagge en wêrom’t dy oanpassings neffens ús 
nedich binne. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nimmen fan de foarstelde oanpassings yn de 
subsyzjeregeling Kultuer en Mienskip, ûnderdiel Iepenloftspullen; 

2.  dit ûnderdiel fan de regeling, ynklusyf it subsydzjeplafond en 
iepenstellingsbeslút fêst te stellen; 

3.  de begruttingswiziging fêst te stellen. 
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Landbouw 
 

 H9 Vaststelling Openstellingsbesluit POP 3 Plus | Fysieke 
investeringen voor waterkwaliteit en transitie op het Friese 
Landbouwbedrijf 2022 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Ter uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 3+ (POP3+) op 
basis van de bijbehorende subsidieregeling is voor maatregel 2 ‘fysieke 
investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’ 
een subsidieopenstelling opgesteld. Met deze subsidie wordt invulling 
gegeven aan het actiepunt Transitiefonds van de Landbouw agenda en het 
prioritaire actiepakket van SOK KRW. Deze wordt ter vaststelling 
voorgelegd. 

   
  D.S. beslute: 

1. het openstellingsbesluit POP3+ maatregel 2 ‘Openstellingsbesluit 
POP3+ Fysieke investeringen voor waterkwaliteit en transitie op het 
Friese landbouwbedrijf 2022’ te wijzigen en gedeputeerde Fokkinga te 
mandateren dat vast te stellen; 

2. de bijdrage van de provincie Fryslân vast te stellen op € 2.280.000 
bestaande  
uit € 1.900.000 cofinanciering waarvan € 1.000.000 uit het 
transitiefonds van de landbouw agenda en € 900.000 van het SOK 
KRW, en € 380.000 uitvoerings-kosten waarvan € 200.000 uit het 
Breed cofinanciering budget POP4 en € 180.000 uit het SOK KRW; 

3. de GS begrotingwijziging vast te stellen en in te stemmen met  
de PS begrotings-wijziging, waarmee de overheveling van het SOK 
KRW budget en het Transitiefondsbudget wordt geregeld; 

4.  in te stemmen met agenderen van de bijgevoegde 
begrotingswijzigingen aan PS voor vaststelling in de eerste BERAP 
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Bestuurszaken  H10 Subsidieregeling aanpak ondermijning Friese gemeenten 2022 
(Brok)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Vaststellen van de Subsidieregeling aanpak ondermijning Friese gemeenten 
2022. Met de subsidie kunnen Friese gemeenten de aansluiting op en de 
abonnementskosten voor Meld Misdaad Anoniem (MMA) vergoed krijgen. 
Aansluiting op MMA draagt bij aan het verbeteren van de informatiepositie 
van de gemeenten in de aanpak van ondermijning. 

   
  D.S. beslute: 

1. de bijgevoegde Subsidieregeling aanpak ondermijning Friese 
gemeenten 2022 inclusief artikelsgewijze toelichting vast te stellen; 

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

aanpak ondermijning Friese gemeenten 2022 vast te stellen, waarmee 
een subsidieplafond van € 37.800,- beschikbaar wordt gesteld voor 
aanvragers; 

4. het bijgevoegde risicoprofiel vast te stellen; 
5.  in te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging voor het 

overhevelen van de middelen vast te stellen en voor te leggen aan PS 
bij de 1e Berap 2022; 

6. bijgevoegde begrotingswijziging om het subsidieplafond in te richten 
vast te stellen.  

   
 
Groen Fryslân 
 

 H11 Erratum PS stuk Aanbod Natuer mei de Mienskip realisatie NNN 
2022-2027 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het PS-stuk Aanbod Natuer mei de Mienskip realisatie NNN 2022-2027 is in 
de GS-vergadering van 18 januari jl. vastgesteld. In dat PS-stuk wordt in de 
Koarte gearfetting op pagina 2 verwezen naar de opties 1 t/m 3 van de 
Strategische GrondNota. Dit moet zijn optie 2 en 3. Voorgesteld wordt om 
dit aan te passen in het PS stuk.  

   
  D.S. beslute: 

het aangepaste PS-stuk vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
  


