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Beslutelist gearkomste fan D.S. 6 april 2021 
 
 ___________________________________________________________________________________  

Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 14 
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 30 maart 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld. 
 
 

 

BESPREKPUNTEN 
 
Klimaat en 
energie 

 B1 Startnotitie Klimaatakkoord en Energieprogramma 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De huidige beleidsbrief Duurzame Energie uit 2016 is aan vervanging toe. 
Er is een startnotitie gemaakt waarin geschetst wordt hoe het 
Energieprogramma er uit kan komen te zien en welke opties er zijn om 
sturing te geven aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. De startnotitie 
wordt ter behandeling aan Provinciale Staten toegezonden.   

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de startnotitie Klimaatakkoord en Energie-
programma; 

2.      kennis te nemen van het advies van de PCLG; 
3.  bijgevoegd PS-stuk vast te stellen.  

   
  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 42 
RvO vast. Het betreft: 
b. Beantwoording schriftelijke vragen van het CDA/ dhr. A. Meijerman 

over geluidsproductieplafonds d.d. 10 maart 2021; 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van het Forum voor Democratie/  

mevr. G. Wymenga – Kooistra over uitvoeringsagenda programma 
wonen d.d. 16 maart 2021; 

d. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdD/ dhr. M. Brouwer, 
GrienLinks/ dhr. J. Knol en de SP/ mevr. E. Goede over afschot duif 
d.d. 18 maart 2021; 

e. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/ dhr. J. Knol, D66/  
dhr. R. de Jong, PvdD/ dhr. M. Brouwer, de SP/ mevr. E. Goede, 
50PLUS/ dhr. T. Wiersma, het CDA/ dhr. A. Schelhaas en PVV/  
dhr. M. Aardema over vervolgvragen natuurvergunning stal Ee d.d.  
16 maart 2021; 

f. Uitstel beantwoording schriftelijke vragen van het CDA/  
dhr. A. Schelhaas, Statenlid Goudzwaard/ dhr. M. Goudzwaard, de 
VVD/ dhr. M. Dijkstra en Forum voor Democratie/ dhr. A.G. van Dijk 
over aanvullende vragen 'Bijgepluste natuur', en toezegging daarover 
door de minister van LNV d.d. 10 februari en 14 maart 2021. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Bestuurszaken  B3 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Wij stellen voor de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief Afhandelingsvoorstel motie 2101 en toezeggingen 2399 en 2400, 

m.b.t. (pilot) Natuer mei de Mienskip (01854533) van de opgave 
Groen Fryslân; 

c. Brief ‘Moasje Minority SafePack Inisjatyf’ (01864015) fan de opjefte 
Frysk Kapitaal; 

d. Brief ‘Uitnodiging werkbezoek EcoLaNa’ (01863953) van de opgave 
Landbouw; 

e. Brief ‘Update regeling kleine cultuur initiatieven’ (01866242) van  
de opgave Kultuer en Gastfrijheid; 

f. Brief ‘Harde plancapaciteit op gemeenteniveau Fryslân’ (01865346) 
van de afdeling Omgevingszaken. Deze brief is reeds verzonden. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven aan PS vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Frysk Kapitaal 
 

 B4 Stân fan saken Taalplan Frysk skoalbesiten, Taalplan Frysk 
2030 en Kurrikulum.frl 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Ynformearjend brief oan PS oer de stân fan saken Taalplan Frysk 
skoalbesiten, Taalplan Frysk 2030 en Kurrikulum.frl yn reaksje op moasje 
2237 en de tasizzings 1955, 2455 en 2498 en oer de e-mail stelde fragen 
fan de hear S. Posthumus (FNP) oan deputearre Poepjes. 

   
  D.S. beslute: 

1.  PS te ynformearjen; 
2.  it brief 01853057 en de bybehearrende taheakken fêst te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Mobiliteit  B5 Jaarverslag Arriva Regio Noord 2020 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het jaarverslag van Arriva Regio Noord gaat de vervoerder in op de 
uitvoering van de regionale trein- en busconcessies in 2020. De uitgevoerde 
activiteiten in dit jaar en de ontwikkeling van onderwerpen zoals aantallen 
instappers, punctualiteit, rituitval, incidenten en klantreacties worden hier 
gepresenteerd en toegelicht. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het jaarverslag Arriva Regio Noord 2020; 
2. de aanbiedingsbrief (kenmerk 01856520) met de link naar het digitale 

jaarverslag van Arriva Regio Noord 2020 aan Provinciale Staten vast 
te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Kultuer en 
gastfrijheid 

 B6 Reaksje Ryksfûnsen op rapport 'Positie Friese culturele 
instellingen' Dorine Schreurs 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Rykskultuerfûnsen ha de Provinsje frege in addendum ta te heakjen oan 
it ûndersyksrapport fan Dorine Schreurs nei ‘de positie van Friese culturele 
instellingen in de culturele basisinfrastructuur en rijkscultuurfondsen’. Fia dit 
brief ynformearje wy jim oer de beswieren dy’t de fûnsen ha tsjin it rapport 
dat foar in grut part oer har giet, en ljochtsje wy it adfys ta om taheakke oan 
it advysrapport de reaksje fan de fûnsen en fan DS dêrop te publisearen.  

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nimmen fan (a) de beswieren fan de Ryksfûnsen op it 
ûndersyksrapport, (b) it adfys twa taheakken ta te foegen oan it 
rapport (de reaksje fan de fûnsen en de reaksje fan it Kollezje derop; 

2.  de beswieren fan de Ryksfûnsen foar kundskip oan PS te stjoeren; 
3.  it begeliedend brief oan Provinsjale Steaten fêst te stellen.   

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 30 maart t/m 6 april 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten van 31 maart t/m 5 april 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
    
Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 H3 Samenwerking budgethouderschap Investeringskader 
Waddengebied 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De drie Waddenprovincies geven al enkele jaren uitvoering aan het 
gezamenlijke Investeringskader Waddengebied (IKW). Vanuit het IKW 
worden majeure projectvoorstellen geïntieerd en ontwikkeld. In 2019 besloot 
het Directeurenoverleg Waddenprovincies de aansturing van het IKW te 
laten plaatsvinden door een programmamanager met ondersteuning van 
een secretaris en een secretariaat. In voorliggende 
Samenwerkingsovereenkomst uitvoeringskosten IKW zijn afspraken 
vastgelegd over de inrichting en het penvoerderschap van een gezamenlijk 
werkbudget. 
De provincies Groningen en Noord-Holland hebben de overeenkomst voor 
akkoord getekend. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst 
uitvoeringskosten Investeringskader Waddengebied en deze te 
ondertekenen; 

2. de gezamenlijke begroting op te voeren in de administratie van de 
provincie conform bijgevoegde begrotingswijziging; 

3. bijgevoegde begrotingswijzing vast te stellen. 
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Leefbaar Fryslân 
 

 H4 Vaststelling en openstelling Subsidieregeling monumenten 
Provincie Fryslân 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Openstelling en vaststelling van de Subsidieregeling monumenten (Sumo) 
2021. Op basis van Nij Poadium (2020-2024) worden de subsidieplafonds 
jaarlijks per categorie vastgesteld. Daarnaast betreft het enkele wijzigingen 
in de regeling (verkeerde verwijzing, en twee inhoudelijke aanpassing). Er is 
voor dit jaar een totaalbedrag van € 2.570.700,- beschikbaar voor de 
categorieën: restauratie, herbestemming, onderhoud en plankosten. 

   
  D.S. beslute: 

1. de Subsidieregeling monumenten Fryslân met toelichting vast te 
stellen; 

2. het openstellingsbesluit met subsidieplafonds vast te stellen; 
3. de begrotingswijziging vast te stellen; 
4. in te stemmen met de préprioriteit subsidie Molenstichting De 

Hersteller.  
   
   

 
Landbouw 
 

 H5 Openstellingsbesluit Regeling POP 3 subsidies provincie 
Fryslân voor niet productieve investeringen water voorjaar 2021 
(Modulatie) 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De EU heeft met de Kaderrichtlijn Water (KRW) een ambitieus meerjarig 
plan gericht op schoner oppervlakte water met meer biodiversiteit in en 
langs het water. Vanuit het POP3 programma kunnen de lidstaten naast 
reguliere niet grondgebonden middelen (pijler 2) een extra bedrag vanuit de 
grondgebonden middelen (pijler1) inzetten om de KRW doelstelling te 
bereiken (modulatie). Aan GS worden voorgesteld om € 2.664.770 aan 
POP3 modulatiemiddelen open te stellen t.b.v. het realiseren van de KRW 
nota 2022-2027 Fryslân.      

   
  D.S. beslute: 

1. het bijgevoegde openstellingsbesluit maatregel 6 ”Niet-productieve 
investeringen water voorjaar 2021” inclusief bijbehorende KRW-
Opgavenkaart 2021 vast te stellen; 

2. deze subsidiemaatregel van 19 april 2021, 9.00 uur tot en met  
17 juni 2021, 17.00 uur open te stellen voor aanvragen;  

3. het subsidieplafond vast te stellen op € 2.664.770  waarvan 100% 
bestaat uit Europese ELFPO-middelen; 

4. de bijdrage van de provincie Fryslân voor maatregel 6 vast te stellen 
op € 266.500 voor de uitvoeringskosten van SNN/RVO; 

5. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
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Landbouw 
 

 H6 Vaststellen wijziging van de subsidieregeling Regeling POP3 
subsidies provincie Fryslân voorjaar 2021 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Ter uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) 2014-
2020, is op 3 april 2018 de laatste wijziging Regeling POP 3 subsidies 
provincie Fryslân vastgesteld. Deze regeling is de basis waarop de POP 3 
subsidie openstellingen plaats vonden. Het GLB en POP 3 zijn eind 2020 
afgelopen en het vaststellen van het GLB 2021-2027 hebben vertraging 
opgelopen. Daarom is het POP 3 programma 2 jaar verlengd, met de 
zogenaamde POP 3+ transitieperiode. Om de daartoe behorende budgetten 
te kunnen inzetten is het nodig de Regeling POP 3 subsidies provincie 
Fryslân te wijzigen. 

   
  D.S. beslute: 

de wijziging van de subsidieregeling Regeling POP 3 subsidies provincie 
Fryslân vast te stellen. 

   
   

 
Publyksplein 
 

 H7 Openstelling tender 2 2021 Iepen Mienskipsfûns 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het openstellingsbesluit van de tweede tender in 2021 van het Iepen 
Mienskipsfûns. In het openstellingsbesluit zijn de subsidieplafonds per 
categorie en per regio opgenomen en specifieke uitsluitingen voor de 
regeling per regio. De nieuwe aanvraagperiode is van 19 april 2021 tot en 
met 20 mei 2021 tot 17.00 uur en subsidieplafonds. Het totale 
subsidieplafond voor tender 2021/2 bedraagt  € 1.400.000. 

   
  D.S. beslute: 

het ‘Openstellingsbesluit Iepen Mienskipsfûns 2021/02’ vast te stellen.  
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MEIDIELINGS 
 
  geen 
 


