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Ofwêzich: deputearre mefrou A. Fokkens 
 ___________________________________________________________________________________  

Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 23    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 1 juny 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld.    
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BESPREKPUNTEN 
 
Taal en kennis  B1 Reaksje advysrapport oan DINGtiid en PS oangeande 

kennisynfrastruktuer en ûnderwiisynspeksje 
(De Rouwe, Poepjes)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Yn dit stik wurdt yngien op twa advysrapporten dy’t DINGtiid resintelik oan de 
provinsje oanbean hat. As earste it advys oer it de ûnderwiisynspeksje, 
wêrfan DS op 9 maart l.l. besletten hat it advys net oer te nimmen en 
resultaat 55 oerein te hâlden. As twads it advys oer de kennisynfrastruktuer 
fan 1 desimber l.l., dêr’t wy in foarriedige reaksje op jaan wolle, oer hokker 
advizen wy wol en hokker net oernimme sille.  

   
  D.S. beslute: 

1. de advizen fan DINGtiid net ien op ien oer te nimmen mar de earste 
reaksje op it DINGtiid-rapporten as folget fêst te stellen: 
a. de provinsje is inisjatyfnimmer fan in gearwurkingstrajekt en dêryn 

wurdt mienskiplik neitocht mei de de kennisynstellingen om ta 
bettere gearwurking en in mienskiplike kennisaginda te kommen. Dit 
advys fan DINGtiid wurdt dêr as wichtige boustien foar beskôge.  

b. de advizen fan DINGtiid freegje om mear útwurkingstiid omdat dy net 
alhiel oerienkomme mei eardere eksterne advizen en ynterne 
beliedsûntwikkelingen 

2. de taheakke brief oan DINGtiid dêr’t dizze besluten yn ferwurde stean 
te wizigje en deputearre mefrou Poepjes te mandatearje it brief fêst te 
stellen. 

3. it brief oan PS fêst te stellen en it advysbrief fan DINGtiid ta te stjoeren 
en harren te ynformearjen oer it fêsthâlden oan resultaat 55 en oer de 
Kennisynfrastruktuer troch it ferstjoeren fan brief 01860093. 

   
  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. Beantwurding skriftlike fragen van de ChristenUnie/ dhr. L. van der Pol 

oer wenromte foar pearen mei demintens fan 19 maaie 2021; 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van D66/ dhr. D. van der Weijde en 

GrienLinks/ mevr. C. Kuipers over de mestvergister Wijnjewoude d.d. 
17 mei 2021; 

d. Beantwoording schriftelijke vragen van Forum voor Democratie/  
dhr. A. van Dijk over geitenhouderijen d.d. 19 mei 2021; 

e. Beantwoording schriftelijke vragen van D66/ dhr. D. van der Weijde, 
GrienLinks/ dhr. J. Knol, PvdD/ dhr. M. Brouwer en de SP/ mevr. H. 
Goede over het proces om te komen tot het regioadvies in het kader 
van NoZ, Ten noorden van de Wadden d.d. 19 mei 2021 

f. Beantwoording schriftelijke vragen PVV/ dhr. M. Aardema over wolf bij 
Katlijk d.d. 12 mei 2021. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven bij punt b, c en f vast te stellen; 
2. de brief bij punt d te wijzigen en gedeputeerde Fokkinga te mandateren 

die brief vast te stellen; 
3.  de brief bij punt e te wijzigen en gedeputeerde mefrou Poepjes te 

mandateren die brief 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 provinciale staten vast te 
stellen: 
b. Brief ‘Beantwoording mondelinge vragen over de Uitvoeringsagenda 

Wonen’ (01877603) van de opgave Leefberens; 
c. Brief ‘Toezegging n.a.v. mondelinge vragen over Deltaplan Noord-

Nederland’ (01883394) van de afdeling Provinciale Waterstaat; 
d. Brief ‘Informele bijeenkomst over lobby Thialf’ (01884011) van de 

opgave Leefbaar Fryslân; 
e. Brief “Uitstel in werkingtreding Omgevingswet’ (01885221) van de 

opgave Leefbaar Fryslân. 
   
  D.S. beslute: 

de brieven aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Klimaat en 
energie 

 B4 Stand van zaken resultaat 8 'Er komt een provinciebreed dekkend 
team van energiecoaches' 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In een informerende brief wordt PS geïnformeerd over de resultaten en de 
stand van zaken rondom resultaat 8 van het Bestuursakkoord (er komt een 
provinciebreed werkend team van energiecoaches) en wordt het rapport 
‘Monitoring effecten en resultaten van energiebegeleiding’ aangeboden. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het rapport ‘‘Monitoring effecten en resultaten van 
energiebegeleiding’; 

2. de informerende brief aan Provinciale Staten (nummer 01883463) 
betreffende de stand van zaken rondom resultaat 8 vast te stellen en te 
versturen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Financiën en 
personeelszaken 

 B5 Vitaliteitsverlof faciliteit vanaf 1-7-2021 

(Fokkens)   
  Aangehouden. 
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Kultuer en 
gastfrijheid 

 B6 Regeling scholenvoucher 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Een van de maatregelen uit het No & Moarn II herstelpakket is de regeling 
scholenvoucher. Het voornaamste doel van deze subsidieregeling is Friese 
scholen te stimuleren hun werkweek te boeken bij een Friese 
groepsaccommodatie, een zeilschip van de bruine zeilvloot, of het kan 
ingezet worden voor een (eendaagse) groepsexcursie in de buitenlucht. 
Middels dit GS-stuk wordt voorgesteld de middelen uit het breed 
coronabudget vrij te geven en wordt de subsidieregeling ter besluitvorming 
aan het College voorgelegd.  

   
  D.S. beslute: 

1.  de bijgevoegde regeling ‘Subsidieregeling verblijf en groepsexcursie 
2021’ inclusief artikelsgewijze toelichting gewijzigd vast te stellen 
(bijlage 1); 

2.  het bijgevoegde aanvraagformulier ‘Subsidieregeling verblijf en 
groepsexcursie 2021’ vast te stellen (bijlage 2); 

3.  het bijgevoegde subsidieprofiel-en-risicoanalyse regeling verblijf en 
excursie vast te stellen (bijlage 3); 

4.  de begrotingswijziging om de middelen vrij te geven uit het breed 
coronabudget vast te stellen; subsidieplafond Subsidieregeling verblijf 
en groepsexcursie 2021 (bijlage 4). 
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Economie 
 

 B7 Vaststelling Subsidieregeling BOL-stages Fryslan 2021 vanuit het 
herstelpakket Lok op 1 No en Moarn deel II 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 28 april jl. hebben Provinciale Staten ingestemd met het 
herstelmaatregelenpakket Lok op 1: ‘No en Moarn’ deel II. Een van de 
maatregelen is het openstellen van een subsidieregeling met als doel het 
terugdringen van het door COVID-19 ontstane stagetekort. Hierbij stellen wij 
derhalve de Subsidieregeling BOL-stages Fryslân 2021 voor. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de bijgevoegde Subsidieregeling BOL-stages Fryslân 2021 vast te 
stellen (bijlage 1); 

2. het bijgevoegde Besluit tot bekendmaking van het subsidieplafond voor 
de Subsidieregeling BOL-stages Fryslân 2021 vast te stellen, waarin 
het subsidieplafond wordt vastgesteld op € 500.000 (bijlage 2); 

4.  het bijgevoegde mandaatbesluit SNN Subsidieregeling BOL-stages 
Fryslân 2021 vast te stellen (bijlage 3); 

5.  de bijgevoegde model-verklaring afronding stage, die in het kader van 
de subsidieverstrekking na afloop van de stage verplicht moet worden 
ondertekend, vast te stellen (bijlage 4);  

6.  aan het SNN de opdracht te verstrekken de subsidieregeling uit te 
voeren voor € 50.000 op basis van de voorlopige uitvoeringsofferte van 
het SNN d.d. 28 mei 2021;  

7.  aan de opgavenregisseur OEF volmacht te verlenen om op basis van 
de nog te ontvangen definitieve uitvoeringsofferte van SNN (getekend 
door het DB-SNN) de definitieve opdrachtbevestiging te ondertekenen; 

8.  bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen (bijlage 5); 
9.  de bijgevoegde (resultaten van het) risicoprofiel van de hierboven 

genoemde regeling vast te stellen (bijlage 6). 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 2 t/m 7 juni 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten over de periode van 1 t/m 7 juni 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
De nieuwe 
Afsluitdijk en 
IJsselmeerkust 

 H3 Aangaan overeenkomst met Vogelbescherming NL,  
It Fryske Gea, Staatsbosbeheer i.h.k.v. Versterken Friese 
IJsselmeerkust 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 13 februari 2019 hebben Rijk en regio met de ondertekening van de 
Bestuursovereenkomst Versterken Friese IJsselmeerkust afspraken 
vastgelegd over de realisatie van 5 maatregelpakketten en de financiering 
ervan. Onderdeel van deze afspraken is een financiële donatie van  
€ 650.000,- van Vogelbescherming Nederland. De gemaakte afspraken zijn 
vastgelegd in de bijgevoegde overeenkomst die hierbij ter besluitvorming 
wordt voorgelegd. 

   
  DS en de KfdK beslute, elts foar eigen foech: 

1. de overeenkomst tussen Vogelbescherming Nederland, It Fryske Gea, 
Staatsbosbeheer en de provincie aan te gaan; 

2. gedeputeerde De Rouwe volmacht te verlenen om de hiervoor 
genoemde overeenkomst namens de provincie te ondertekenen; 

3. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
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Ondernemend 
en energiek 
Fryslân 

 H4 Cofinanciering Waddenfondsprojecten Terp fan'e Takomst en 
WadAfval 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het Waddenfonds heeft in 2020 besloten om via een tenderopenstelling 
subsidie te verlenen aan de projecten Terp fan’e Takomst en WadAfval-‘van 
plasticsoup naar groentesoep’. Beide intiatiefnemers hebben ook een 
aanvraag voor cofinanciering gedaan bij de provinsje Fryslân. Deze 
aanvragen zijn getoetst aan provinciaal beleid en worden met een positief 
oordeel ter besluitvorming aan u voorgelegd.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het verstrekken van een cofinancieringsbijdrage 
van € 83.737,- op grond van paragraaf 6.1 van de Subsidieregeling 
economie, recreatie en toerisme (Cofinanciering Waddenfonds 
Fryslân) voor het project ‘Terp fan ‘e Takomst’; 

2. bijgevoegde subsidieverleningsbeschikking met kenmerk 01879966 
vast te stellen; 

3. in te stemmen met het verstrekken van een cofinancieringsbijdrage 
van € 49.524,- op grond van paragraaf 6.1 van de Subsidieregeling 
economie, recreatie en toerisme (Cofinanciering Waddenfonds 
Fryslân) voor het project ‘WadAfval-‘van plasticsoup naar 
groentesoep’; 

4. bijgevoegde subsidieverleningsbeschikking met kenmerk 01880659 
vast te stellen; 

5. het totaalbedrag van € 133.261,- voor deze twee besluiten ten laste te 
brengen van het budget R. BCB IKW Waddengebied/fonds GS 
voorw.; 

6. de daarvoor benodigde bijgevoegde begrotingswijzigingen vast te 
stellen. 
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Publyksplein 
 

 H5 Open Poen - Samenwerkingsovereenkomst  
Gemeente Amsterdam 

(Brok, Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 25 mei is GS geïnformeerd over het experiment Open Poen. In dit stuk 
vraagt de dienst goedkeuring voor het ondertekenen van de 
samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Amsterdam. Daarnaast 
vraagt de dienst om het hoofd informatie en facilitaire zaken hiertoe te 
machtigen.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente 
Amsterdam; 

2. het afdelingshoofd Informatie en Facilitaire Zaken te mandateren de 
samenwerkingsovereenkomst ondertekenen. 

   
   

 
Groen Fryslân  H6 Deelname LIFE project BioCops 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Biocops is een Europees LIFE project dat zich richt op de biologische 
bestrijding van Aziatische duizendknopen, grote kroosvaren, watercrassula 
en grote waternavel. Verbetering van bestrijdingsmogelijkheden zijn evenals 
kennisdeling en kennisontwikkeling belangrijke pijlers van dit project, dat een 
looptijd heeft van 2022 tot 2026. GS wordt gevraagd om een steunverklaring 
af te geven aan de trekker van dit project: Wetterskip Fryslân voor dit project. 
Daarnaast wordt aan GS een financiële bijdrage gevraagd van € 50.000, = 
voor de periode 2022-2026. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het besluit om een steunverklaring af te geven; 
2. in te stemmen met het – onder voorwaarden- beschikbaar stellen van 

een bijdrage van € 50.000,= aan het LIFE project BioCops; 
3. deze voorwaarde betreft dat naast de bijdrage van de provincie Fryslân 

ook de overige financiering, totaalbedrag co-financiering  
€ 1.750.000,00, gedekt is door bijdragen van derden; 

4. bijgevoegde brief vast te stellen. 
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Omgevingszaken  H7 Benoeming lid Adviescommissie Schade Grondwater 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân wordt voorgesteld om de heer 
I. Hoving te benoemen als lid van de Adviescommissie Schade Grondwater. 
Deze commissie is in 2010 ingesteld door alle 12 provincies en adviseert over 
schade die ontstaat bij drinkwaterwinningen en andere 
grondwateronttrekkingen.  

   
  D.S. beslute: 

de heer I. Hoving als deskundige op het gebied van hydrologie en landbouw 
te benoemen als lid van de Advies Commissie Schade Grondwater voor  
de 12 provincies, voor een periode van maximaal vier jaar, met ingang  
van 1 januari 2021.  

   
   

 
Subsidies 
 

 H8 Beschikbaar stellen formulieren ten behoeve van verlening 
boekjaarsubsidies 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op dit moment is het indienen van een aanvraag voor boekjaarsubsidie 
vormvrij. Dit heeft tot gevolg dat aanvragen op tal van verschillende manieren 
binnenkomen en vaak onvolledig zijn. Hierdoor moet vaak aanvullende 
informatie worden opgevraagd. Door het aanvraagformulier (en bijbehorende 
formats) via GS beschikbaar te stellen, wordt het gebruik ervan verplicht en 
kan de subsidieverstrekking worden versneld.  

   
  D.S. beslute: 

Om, conform artikel 1.9 van de Algemene subsidie verordening 2013 (Asv), 
het aanvraagformulier, het format ‘activiteitenplan’ en het format 
‘organisatiebegroting, activiteitenbegroting en overzicht formatie’ ten behoeve 
van de subsidieverstrekking van boekjaarsubsidies beschikbaar te stellen en 
het gebruik daarmee verplicht te stellen. 
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Kultuer en 
gastfrijheid 
 

 H9 Wijziging verleningsbesluit PF2018 184633 behorende bij het 
project Toeristische ontwikkeling en ontsluiting Wetterwalden 
Butefjild 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Provincie heeft voor het project “Toeristische ontsluiting en ontwikkeling 
Wetterwâlden-Bûtefjild’ subsidie verleend uit het gebiedsbudget cultuur en 
plattelandstoerisme (Kenmerk PF-2018/184633). Door gewijzigde inzichten 
wil men het ambitieniveau bijstellen en sleutelproject 2 anders invullen en 
wordt er gevraagd om een verlenging van de uitvoeringstermijn om het 
project af te kunnen ronden. 

   
  D.S. beslute: 

1. in afwijking van de gedragslijn van 23 april 2019 met kenmerk 
01658881, waarin als uiterste uitvoeringsdatum 30 juni 2021 is 
vastgelegd voor de afronding van projecten binnen de 
subsidieregeling Gebiedsbudget Fryslân, in te stemmen met het 
verlengen van de projectperiode naar 31 december 2021; en 

2. in te stemmen met de gewijzigde invulling van sleutelproject 2: 
Elektrisch (er) varen, op basis van de aangeleverde begroting  
van 10 mei 2021 en in te stemmen om de de ambitie ‘om het Bûtefjild 
‘electric only’ te maken op korte termijn (binnen 5 jaar)’ los te laten, en 
te vervangen door ‘leafst elektrysk’ en dientengevolge het beschikte 
bedrag te verlagen tot €261.938,--; 

3. de bijgevoegde wijzigingsbeschikking vast te stellen: besluit van 
Gedeputeerde Staten van Fryslân, 07 juni 2021, kenmerk 01866951; 
Wijziging verleningsbesluit voor uw project 'Toeristische ontwikkeling 
en ontsluiting Wetterwâlden - Bûtefjild' in het kader van de 
subsidieregeling Gebiedsbudget Fryslân. 
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MEIDIELINGS 

 
  a. Rapportaazjes Ryk Ramtferdrach/Europeesk Hânfêst Frysk/Friezen:  

  foar kundskip oannommen. 

  b. Ferheging prizen drûge stof maaitiidsgers 2021: foar kundskip 
  oannommen. 

  c. MYF foar it mbû: foar kundskip oannommen. 

  d. Gebiedsontwikkeling beekdal Linde; reconstructie fietspad Linde:  
  voor kennisgeving aangenomen. 

 


