
gearkomste fan D.S. 6 juli 2021 

Beslutelist gearkomste fan D.S. 6 juli 2021 
 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
  b. Planning PS-stukken 

wurdt wizige fêststeld. 
 
    
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 27    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 29 juny 2021 
   wurdt wizige fêststeld.  
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Groen Fryslân  B1 Brief Natuer mei de Mienskip over Natuer mei de Mienskip na 2021 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Natuer mei de Mienskip (NmdM) informeert in hun brief van 21 juni 2021 over 
de voortgang van NmdM en een voorgestelde nieuwe koers, en vraagt om 
aandachtspunten mee te geven voor het beoogde vervolg na 2021. 
Aandachtspunten worden benoemd met betrekkeing tot het proces, zoals dit 
eerder door Provinciale Staten is vastgesteld. 

   
  D.S. beslute:  

1. kennis te nemen van de brief van NmdM; 
2. de brief aan NmdM vast te stellen. 
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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. Meijerman over 

doortrekken financiële vergoeding i.r.t. de overbruggingsconcessie d.d.  
26 juni jl.; 

c. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdD/ dhr. M. Brouwer over de 
mestvergister op de Dairy Campus d.d. 15 juni jl. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

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

Voorgesteld wordt de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Bedreigingen voor de Unesco Wereld Erfgoed Wadden door 

grootschalige (energie)projecten’ (01895695) van de afdeling 
Omgevingszaken; 

c. Brief ‘Rapport Herziening provinciaal belastinggebied’ (01894815) van 
de opgave Financien en Middelen; 

d. Brief ‘Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland’ 
(01893393) van de opgave Landbouw; 

e. Brief ‘Stand van zaken gebiedsontwikkeling WTC Cambuur’ (01894912) 
van de opgave Economie; 

f. Brief ‘Stand van zaken PFAS en gezondheidsrisico's in Fryslân’ 
(01894158) van de opgave Groen Fryslân; 

g. Brief ‘Utstel behanneling Beliedsbrief Fyts nei jannewaris 2022’ 
(01894280) van de opgave Mobiliteit; 

h. Brief ‘Wijziging planning gebiedsplan Aldeboarn - De Deelen’ (01895376) 
van de opgave Veenweide; 

i. Brief ‘Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 2023 – 2027’ (01894584) 
van de opgave Groen Fryslân; 

j. Brief ‘Uitvoering amendementen, moties en toezeggingen 
Uitvoeringsagenda Wonen’ (01886157) van de afdeling 
Omgevingszaken; 

k. Brief ‘Proces Deltaplan Noordelijk Nederland’ (01897057) van de 
opgaven Samenwerkend Fryslân en Mobiliteit 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven aan PS bij punt b, c, d, e, f, g, h, i en j vast te stellen; 
2. de brief aan PS bij punt k aan te houden.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 



 
3 

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

 

gearkomste fan D.S. 6 juli 2021 

   
Bestuurszaken 
 

 B4 Stand van zaken ondermijningsaanpak 

(Brok)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Toezending brief (met bijlagen) aan PS met betrekking tot  
de stand van zaken ten aanzien van de aanpak van ondermijnende criminaliteit 
en het versterken van de bestuurlijke weerbaarheid. Aanleiding hiervoor vormt 
de bestuurlijke ondermijningsconferentie van 20 mei jl. 

   
  D.S. beslute: 

de brief (inclusief bijlagen) vast te stellen en aan PS te zenden. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Groen Fryslân  B5 Voortgang en start programma herstel biodiversiteit 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 26 mei 2021 hebben PS in meerderheid ingestemd met het programma (de 
gezamenlijke agenda) herstel biodiversiteit. Deze vraag is gelijkertijd uitgezet bij 
de partners waarmee we in dit programma willen samenwerken. De reacties 
van de partners zijn positief. Voor een steviger commitment in menskracht of 
middelen is een concretere uitwerking van de actielijst en de wijze van 
samenwerken nodig. Aan GS wordt voorgesteld de komende maanden te 
benutten om tot gedragen afspraak te komen over de samenwerking, het eerste 
jaarprogramma 2022 op te stellen en intussen via enkele voorbeeldprojecten 
uitvoering te geven aan het programma. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de reacties van de partners op het verzoek om 
medewerking aan de agenda herstel biodiversiteit en op basis hiervan de 
uitwerking van de agenda ter vervolgen; 

2. in te stemmen met de aangepaste planning; 
3. in te stemmen met de inzet van het budget voor acties 2021 conform 

voorstel; 
4. bijgevoegde informerende brief aan PS vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestuurszaken 
 

 B6 Gebundelde jaarverslagen 2019-2020 van de interne 
toezichthouders voor informatiebeveiliging, gegevensbescherming 
en archivering 

(Fokkens)   
  Ingetrokken 
   
   

 
Kultuer en 
gastfrijheid 

 B7 Monitoringsrapportage en analyse beleid Gastvrij Fryslân 2028 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Provinciale Staten worden jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van het 
bestaande beleid gastvrijheidseconomie met een monitoringsrapportage. Dit 
jaar is daar een analyse aan toegevoegd die gaat over de voortgang van het 
beleid Gastvrij Fryslân 2028 na een jaar coronacrisis. Bij het vaststellen van het 
beleid in april 2020 hebben de Staten hier expliciet om gevraagd. Beide 
documenten worden nu met een begeleidende PS-brief ter vaststelling 
voorgelegd aan GS. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de bijgevoegde brief aan PS met nummer 01890732 vast te stellen; 
2.  de bijgevoegde ‘monitoringsrapportage Gastvrij Fryslân over 2020’ vast te 

stellen en ter informatie delen met Provinciale Staten; 
3.  de bijgevoegde ‘analyse beleid Gastvrij Fryslân 2028’ vast te stellen en ter 

informatie delen met Provinciale Staten. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 B8 Plan van aanpak evaluatie en startnotitie Fryske guozzeoanpak 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De ganzenaanpak in Fryslân ligt vast de Nota Gans in Balans (beleid) en de 
Fryske guozzeoanpak (uitvoering). De Fryske guozzeoanpak loopt tot en met 
2023. Dat betekent dat een nieuw uitvoeringskader voor het ganzenbeleid voor 
de zomer 2023 moet zijn vastgesteld. Voordat een nieuw uitvoeringskader 
vastgesteld kan worden is het wenselijk ook het beleid voor bescherming en 
beheer van ganzen te evalueren. Voor de uitvoering van de evaluatie en het 
opstellen van een startnotitie is een plan van aanpak opgesteld dat ter 
vaststelling aan GS worden voorgelegd.  

   
  D.S. beslute: 

1. het Plan van Aanpak Evaluatie en Startnotitie Fryske Guozzeoanpak vast 
te stellen; 

2. PS per brief te informeren en gedeputeerde Fokkinga te mandateren die 
brief vast te stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Groen Fryslân  B9 Undersyk nei winsken SKNL 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op it stuit is der in stop op de oankeap fan prioriteit 3 en 4 gebieten, dit binne 
gebieten wêr’t in opjefte op leit foar de realisaasje fan it NNN. Om’t de 
Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur- en Landschap yn 2022 fernijt wurdt 
en de tsjinst no dwaande is mei it meitsjen fan in finansjele trochsjoch fan it 
Natuurpact, wurdt oan DS frege om de grûneigeners de kâns te bieden om noch 
mei te dwaan oan in 2de iepenstelling fan de SKNL op basis fan de âlde 
regeling.  

   
  D.S. beslute: 

1. yn te stimmen mei de mooglikheid foar in iepenstelling fan de SKNL op 
basis fan de âlde regeling foar prioriteit 3 en 4 gebieten NNN, ûnder 
foarbehâld fan it beslút fan PS oer it mooglike ûnderbenutting fan it saldo 
út de finansjele trochsjoch fan it Natuurpact; 

2. yn te stimmen mei it aktyf benaderjen fan eigeners binnen de begrinzing 
fan de natueropjefte foar in ynventarisaasje fan de mooglikheden foar 
omfoarming nei natuer; 

3. it brief oan PS te wizigje en deputearre Hoogland te mandatearje it brief 
fêst te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
  



 
6 

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

 

gearkomste fan D.S. 6 juli 2021 

 
Klimaat en 
energie 

 B10 Beschikbaar houden van middelen voor het project Warm Heeg 

(Poepjes)   
  Ingetrokken. 
   
   

 
Omgevings-
zaken 

 B11 Eindrapport uitvoering plan van aanpak Zeer Zorgwekkende 
Stoffen emissies Noord-Nederland 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In mei 2019 hebben GS ingestemd met het Plan van Aanpak Noord-Nederland 
emissies Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) om te voldoen aan het wettelijke 
Activiteitenbesluit. Volgens landelijke (IPO) afspraken zou het onderzoek naar 
emissies van ZZS naar lucht en water bij provinciale bedrijven voor 1 januari 
2021 zijn voltooid. Over de resultaten van het onderzoek bij de Friese 
provinciale bedrijven in 2019-2020 wordt nu gerapporteerd en PS per brief 
geïnformeerd. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van het eindrapport “Stand van zaken uitvoering Plan 
van Aanpak Noord-Nederland emissies Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) 
bij de Friese provinciale bedrijven (2019-2020)”; 

2. de informerende brief aan PS (kenmerk 01895042) vast te stellen en het 
eindrapport als bijlage toe te voegen. 
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Provinciale 
Waterstaat 

 B12 Brugbediening Baard 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De brug in Baard werd bediend door de plaatselijke cafébaas. Deze heeft echter 
de exploitatie van het café tussentijds overgedragen. Conform uw besluit d.d.  
15 december 2020, zijn de voorbereidingen voor het op afstand bedienen van 
de brug opgestart. In de tussentijd wordt de bediening weer in eigen hand 
genomen. Provinciale Staten worden hierover geïnformeerd. 

   
  D.S. beslute: 

1. de huidige exploitant van de VOF Café Baert te vragen of hij de 
brugbediening voor de periode van 1 jaar uit te voeren; 

2. dat wanneer dat niet mocht lukken, de brug gedurende het vaarseizoen 
2021 lokaal te bedienen door een provinciaal medewerker; 

2. bijgevoegde brief aan Provinciale Staten gewijzigd vast te stellen met 
mandaat. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 30 juni t/m 6 juli 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten gewijzigd vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten van 29 juni t/m 5 juli 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
Financiën 
 

 H3 Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Fumo 

(Hoogland, Fokkinga)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Fumo heeft u per brief d.d. 17 december 2020 voorgesteld om de 
gemeenschappelijk regeling Fumo te wijzigen. Het voorgenomen besluit 
hierover heeft u genomen op 6 april jl. en PS hebben u de toestemming 
gegeven in haar vergadering d.d. 26 mei. Wat nu voorligt is het finale besluit. 

   
  D.S. beslute: 

1.  tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling conform uw 
voorgenomen besluit d.d. zes april 2021; 

2. de brief (1890046) aan het dagelijks bestuur van de Fumo vast te stellen. 
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Kultuer en 
gastfrijheid 

 H4 Besluit subsidieverlening Corona steun Waddeneilanden, 
gastheerschap 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Sinds het uitbreken van Corona doen de Waddeneilanden er alles aan om 
toeristen ervan te overtuigen dat de pandemie niet stopt zodra de gasten op of 
van de veerboot stappen, ook de ondernemers. De Ondernemerverenigingen 
van de Waddeneilanden hebben een gezamenlijke aanvraag gedaan voor een 
subsidie voor publieke maatregelen gericht op (be)geleiding op de eilanden en 
rondom de Veerhavens, aanvullend op wat zij en de gemeenten zelf al doen in 
en rondom hun eigen bedrijven. Vanwege de bijzondere situatie (piek-
momenten en veel fietsers) wordt GS verzocht een bijdrage beschikbaar te 
stellen van € 47.000 voor Corona gerelateerde (be)geleidingsmaatregelen en 
gastheerschap. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het project “Coronasteun Waddeneilanden, 
gastheerschap” van de eilander Ondernemersverenigingen naar aard, 
doelbereik, kosten en bekostiging; 

2. een incidentele subsidie van maximaal € 47.000 te verstrekken aan de 
Ondernemersverenigingen en bijgevoegde subsidieverleningsbeschikking 
met kenmerk 01890354 vast te stellen.  

   
   

 
Financiën 
 

 H5 Aanpassen Personeelshandboek: toevoegen 4 bestaande 
personele regelingen 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het personeelshandboek is per 1-1-20 vastgesteld. Inmiddels is gebleken dat 
een aantal beleidsregels destijds per abuis niet in het Personeelshandboek zijn 
opgenomen, voorgesteld om deze alsnog op te nemen. Van de gelegenheid 
wordt gebruik gemaakt om een aantal kleine tekstuele verbeteringen door te 
voeren. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de tekstuele wijzigingen van betreffende regelingen 
conform de inhoud van in bijlage 1.  

2. de volgende personele regelingen alsnog aan het personeelshandboek 
toe te voegen: 

- Beleid bij gebruik alcohol en drugs door medewerkers (bijlage 2); 
- Protocol besmettelijke ziekten (bijlage 3); 
- Protocol beeldschermbril en veiligheidsbril (bijlage 4); 
- Leidraad bij ingrijpende gebeurtenissen (bijlage 5) 
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Klimaat en 
energie 

 H6 Start van de voorbereiding van de procedure voor een nieuwe 
hoogspanningsverbinding (380 kV) 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 18 juni 2021 is vanuit het ministerie van EZK een brief ontvangen over de 
start van de voorbereiding van de procedure voor een nieuwe 
hoogspanningsverbinding (380 kV) tussen Vierverlaten en midden-Nederland. 
Bij de brief was een onderzoek gevoegd naar de nut en noodzaak van de 380 
kV-verbinding. Aan de hand van de brief van EZK en het onderzoek kunnen 
Provinciale Staten op de hoogte gesteld worden.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de brief die op 18 juni 2021 vanuit het ministerie van 
EZK ontvangen is; 

2. kennis te nemen van het rapport Nut en Noodzaak Netversterking Noord-
Nederland; 

3. de brief aan Provinciale Staten vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Publyksplein  H7 Herverdeling tender 2-2021 Iepen Mienskipsfûns 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Herziening van de subsidieplafonds van de tweede tender van het Iepen 
Mienskipsfûns om zoveel mogelijk projecten te kunnen steunen.   

   
  D.S. beslute: 

1. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen; 
2. de herziene plafonds ten opzichte van de tenderopstelling vast te stellen 

zoals aangegeven bij a. tot en met f. en deze te publiceren:  
a. Plafond regio Wadden categorie klein wordt € 83.400 
b. Plafond regio Wadden catergorie middel wordt € 124.934 
c. Plafond regio Noordwest categorie klein wordt € 103.333 
d. Plafond regio Zuidoost categorie klein wordt € 65.000 
e. Plafond regio Noordoost categorie klein wordt € 40.000 
f. Plafond regio Noordoost categorie middel wordt € 168.333. 
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Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 H8 Afhandeling motie professioneel provinciaal faunabeheerdersteam 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 23 september 2020 hebben Provinciale Staten een motie (nr. 2.419) in het 
kader van de behandeling van de `Startnotitie herziening Nota Faunabeleid 
Fryslân' aangenomen. Wij leggen GS de PS-brief voor ten behoeve van de 
afhandeling van deze motie (zie bijlage) en de daarbij behorende bijlagen voor 
(zie bijlage). 

   
  D.S. beslute: 

de bijgevoegde brief met bijlagen voor PS, ten behoeve van de afhandeling 
motie professioneel provinciaal faunabeheerdersteam vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestemming 
Fryslân 

 H9 Subsidiebeschikking Boeren met Waarden op Veen 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Boeren met Waarden op Veen, is de titel van het meerjarenprogramma van het 
Veen Innovatie Centrum (VIC) in Zegveld. Door het verlenen van een subsidie 
aan het VIC dragen we bij aan verzamelen van informatie over werken aan 
duurzame vormen van landbouw, met waarde in economie, met waarde in 
biodiversiteit, met maatschappelijke waarden. Wat een meerwaarde betekent 
voor het realiseren van doelstelling uit het Veenweideprogramma 2021-2030 
dat op 26 mei 2021 is vastgesteld door Provinciale Staten. 

   
  D.S. beslute: 

1. een begrotingssubsidie van €75.000 toe verstrekken aan het Veen 
Innovatie Centrum te Zegveld voor de uitvoering van het 
meerjarenprogramma Boeren met Waarden op Veen (PF2021/224012), 
die ten laste komt van het Veenweide werkplan 2020, onderzoek en 
monitoring. 

2. de beschikking (docbase: 01895142 subsidiedossier PF-2021/224012) 
vast te stellen met de ontbindende voorwaarden dat provinciale staten 
instemmen met de voorgestelde begrotingswijziging; 

3. de subsidiestaat aan te passen. 
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Kultuer en 
gastfrijheid 

 H10 Actieplan Vitale Logies accommodaties 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Als vervolg op het Onderzoek naar de vitaliteit van de Logiesaccommodaties 
Fryslân (2020) is samen met alle stakeholders een Actieplan Vitale 
Logiesaccommodaties opgesteld dat hierbij ter kennisname wordt aangeboden. 
Met dit voorstel wordt GS gevraagd om IPF/ Innovatiepact Fryslân de uitvoering 
ter hand te laten nemen en hiervoor de benodigde subsidie aan IPF 
beschikbaar te stellen. Daarnaast worden GS gevraagd de brief aan de 
gemeenten vast te stellen: de brief waarin de gemeenten gevraagd wordt op 
welke wijze zij mee gaan in de uitvoering van het Actieplan en zich hieraan 
commiteren. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van het Actieplan Vitale Logiesaccommodaties. 
2.  een incidentele subsidie van maximaal € 1.648.180 te verstrekken aan 

IPF voor de uitvoering van het Actieplan in 2021-2023 en  
3.  bijgevoegde subsidieverleningsbeschikking met kenmerk 01892892 

gewijzigd vast te stellen; 
4. de brief aan de gemeenten met kenmerk 01894012, waarin hen gevraagd 

wordt ook bij te dragen aan de uitvoering van het Actieplan, vast te 
stellen.  

5.  de bijgevoegde begrotingswijziging voor het vormen van de beklemde 
reserve vast te stellen.  

6.  in te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging voor het 
aanpassen van het bestedingsritme en deze bij de 2e berap 2021 ter 
vaststelling aan PS voor te leggen. 
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Ondernemend 
en energiek 
Fryslân 

 H11 Cofinanciering Waddenfondsprojecten Gouden Land en 
Karakteristieke Boerderijen in het Waddengebied 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het Waddenfonds heeft in 2020 en 2021 besloten om via een 
tenderopenstelling subsidie te verlenen aan de projecten ‘Gouden Lân, op weg 
naar de Toekomst’ en ‘Karakteristieke Boerderijen in het Waddengebied’. Beide 
intiatiefnemers hebben ook een aanvraag voor cofinanciering gedaan voor deze 
projecten bij de provinsje Fryslân. Deze aanvragen zijn getoetst aan provinciaal 
beleid en worden met een positief oordeel ter besluitvorming aan uw College 
voorgelegd. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het verstrekken van een cofinancieringsbijdrage van  
maximaal € 60.000,- op grond van de Subsidieregeling economie, 
recreatie en toerisme, paragraaf 6.1 Cofinanciering Waddenfonds Fryslân 
(hierna: cofinancieringsregeling Waddenfonds) voor het project ‘Gouden 
Lân, op weg naar de Toekomst’ en bijgevoegde 
subsidieverleningsbeschikking met kenmerk 01865874 vast te stellen; 

2. in te stemmen met het verstrekken van een cofinancieringsbijdrage van 
maximaal € 42.000,- op grond van de cofinancieringsregeling 
Waddenfonds voor het project ‘Karakteristieke Boerderijen in het 
Waddengebied’ en bijgevoegde subsidieverleningsbeschikking met 
kenmerk 01881217 vast te stellen; 

3. het totaalbedrag van € 102.000,- voor deze twee besluiten ten laste te 
brengen van het budget R. BCB IKW Waddengebied/fonds GS voorw; 

4. de daarvoor benodigde bijgevoegde begrotingswijzigingen vast te stellen. 
   
   

 
Omgevings-
zaken 

 H12 Sluiten gegevensleveringsovereenkomst PAS meldingen 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

RVO wint gegevens in ten behoeve van legalisatie van PAS meldingen en verstrekt 
deze gegevens aan de provincie. De provincie gebruikt de gegevens voor de 
beoordeling van PAS meldingen binnen het programma legalisatie PAS meldingen. 
Ten behoeve van de gegevenslevering door RVO dient een 
gegevensleveringsovereenkomst tussen RVO en de provincie te worden gesloten.

   
  D.S. beslute: 

1.  met RVO de bijgevoegde gegevensleveringsovereenkomst ten behoeve 
van het legaliseren van PAS meldingen aan te gaan; 

2.  de teamleider Groene regelgeving, mevrouw A.J. Tack, volmacht te 
verlenen om de gegevensleveringsovereenkomst te ondertekenen. 
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gearkomste fan D.S. 6 juli 2021 

 
Economie 
 

 H13 Beschikbaar stellen cofinanciering voor het OP-EFRO project ‘3D 
Print Kompas’ 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Deskundigencommissie die het SNN adviseert bij EFRO-subsidieaanvragen, 
heeft het project 3D Print Kompas positief beoordeeld. Het DB SNN heeft dit 
advies overgenomen en besloten een EFRO-bijdrage van € 2.108.880 
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 € 210.888,- namens de provincie 
Fryslân beschikbaar te stellen. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een 
cofinancieringsbijdrage van maximaal € 210.888,- ten laste van het 
cofinancieringsbudget R. BCB EU Efro/EZ Europa; 

2. de begrotingswijziging vast te stellen. 
   
   

 
Economie  H14 Informerende brief Just Transition Fund 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Over de voortgang van het Just Transition Fund bent u eerder geïnformeerd in 
november 2020. Daarnaast bent u in uw vergadering van 15 juni jongsleden 
geïnformeerd over de voortgang van het EFRO-programma. In dat stuk is ook 
kort ingegaan op de voortgang van het JTF. Onderstaande memo beschrijft de 
stand van zaken van het JTF en het verdere proces. Dit memo wordt in de week 
van 6 juli geagendeerd in vergaderingen van Gedeputeerde Staten van Fryslân, 
Drenthe en Groningen en in de vergaderingen van de colleges van B&W van 
Emmen, Leeuwarden en Groningen. 

   
  D.S. beslute: 

kennis te nemen van informerende memo. 
   
   

 
  


