
gearkomste fan D.S. 9 februari 2021 

Beslutelist gearkomste fan D.S. 9 februari 2021 
 

Ofwêzich: deputearren mefrou Poepjes en (fan ôf B11) mefrou Fokkens  
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 6    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 2 febrewaris 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld.    
 
 

 

BESPREKPUNTEN 
 
Leefbaar Fryslân 
 

 B1 Onderzoek naar positie van Friese cultuurinstellingen in de 
landelijke culturele basisinfrastructuur en rijkscultuurfondsen 

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

 

gearkomste fan D.S. 9 februari 2021 

 
Bestemming 
Fryslân 

 B2 Overeenkomst Afwikkeling Programma Bereikbaarheid 
Leeuwarden 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het programma Leeuwarden Vrijbaan is vrijwel afgerond. Met de gemeente 
Leeuwarden zijn in 2018 afspraken gemaakt over de afwikkeling van 
financiële verplichtingen tussen de gemeente Leeuwarden en de provincie. 
Deze zijn nu neergelegd in een afwikkelingsovereenkomst. Deze ligt ter 
vaststelling voor. 

   
  D.S. beslute: 

1. met de gemeente Leeuwarden aan te gaan de overeenkomst 
Afwikkeling Programma Bereikbaarheid Leeuwarden; 

2. het overschot van de 1e fase ‘Project Werpsterhoeke’ beschikbaar 
stellen als extra middelen voor de 2e fase van het ‘Project 
Werpsterhoeke’; 

3. voor het project ‘Stationsomgeving Leeuwarden’ aanvullend € 89.000 
beschikbaar te stellen; 

4. de brief aan Provinciale Staten met nummer 01840083 te wijzigen en 
gedeputeerde Fokkens te mandateren die brief vast te stellen.   

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Leefberens  B3 Voortgangsrapportage Aandachtsgebieden 2020 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

GS informeren PS over de stand van zaken in de Aandachtsgebieden aan 
de hand van de Voortgangsrapportage 2020, inclusief de projectkaarten en 
bestuurlijke schriftelijke reactie van beide gemeenten. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Aandachtsgebieden 
2020, inclusief de projectkaarten; 

2.  de Voorgangsrapportage ter kennis te brengen aan PS, inclusief de 
projectkaarten en de bestuurlijke reactie van beide gemeenten; 

3.  de brief nr. 01840593 te wijzigen en gedeputeerde Hoogland t 
mandateren die brief vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
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Bestuurszaken  B4 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 het FvD/ dhr. E. Jousma over 

Windpark Fryslân d.d. 25 januari 2021 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/ dhr. J. Knol over 

weidevogelcompensatie Lutsmond Noord te Balk d.d. 19 januari 2021; 
d. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ dhr. E. de Groot en 

FNP/ dhr. S. Knol over geluidshinder door defensieradar in Wier d.d.  
26 januari 2021; 

e. Uitstel beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/  
mevr. H. Janssen over EU landbouwbeleid d.d. 18 januari 2021; 

f. Beantwoording schriftelijke vragen van de VVD/ dhr. D. Pool over 
vervanging twee bruggen over het PM-kanaal d.d. 18 januari 2021. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brief bij punt b te wijzigen en gedeputeerde De Rouwe te 
mandateren die brief vast te stellen; 

2. de brieven bij punt c, d, e en f vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Bestuurszaken  B5 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Ofhanneling moasje 2358 en tasizzing 2394, ynset fan drones 

foar greidefûgelbeskerming’ (01843637) fan de opjefte Grien Fryslân; 
c. Brief ‘stand van zaken uitvoering motie 1039 tegen nieuwe gaswinning 

en het mijnbouwbeleid’ (01846047) van de afdeling Omgevingszaken; 
d. Brief ‘Rietproef Lauwersmeer’ (01846793) van de opgave Groen 

Fryslân. 
   
  D.S. beslute: 

1. de brief aan PS bij punt b gewijzigd vast te stellen; 
2. de brief aan PS bij punt c te wijzigen en gedeputeerde Hoogland te 

mandaterende brief vast te stellen; 
3. de brief aan PS bij punt d in te trekken. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
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Mobiliteit  B6 Ingebrekestelling Arriva uitvoering Opstapper en Belbus 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In ons mystery guest onderzoek in 2019 is geconstateerd dat Arriva bij de 
reservering en uitvoering van de Opstapper en belbus het bestek op 
verschillende onderdelen niet naleeft. Daarom is destijds een verbeterplan 
met Arriva overeengekomen. Bij ons nieuwe mystery guest onderzoek in 
2020 is gebleken dat de betreffende verbeteringen niet zijn doorgevoerd. 
Daarom wordt nu voorgesteld om Arriva in gebreke te stellen en PS hierover 
te informeren. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van het mystery guest onderzoek ‘Opstapper en 
belbus Fryslân Najaar 2020’;  

2.  bijgevoegde brief aan Arriva met kenmerk 01839481 vast te stellen; 
3.  bijgevoegde brief aan PS met kenmerk 01842181 vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Bestuurszaken  B7 Zienswijze bij PS-stuk democratische vernieuwing 
(Brok)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 19 januari is de discussienotitie democratische vernieuwing Fernijing yn 
Fryslân en bijbehorend PS-stuk behandeld in GS. Tijdens deze behandeling 
is afgesproken dat er namens GS een zienswijze hierover naar PS gaat om 
een aantal suggesties mee te geven in verband met de uitvoering. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met bijgevoegde zienswijze en deze sturen aan 
Provinciale Staten; 

2. kennis te nemen van de bijlage bij de zienswijze: Ontwikkeltraject 
Omgevingswet en veranderende rollen politiek en bestuur (deze bijlage 
zat op 19 januari ook bij de GS-stukken). 

3. Commissaris Brok te mandateren om na de Statencommissie (10 feb.) 
de tekst van de zienswijze van aanvullingen te voorzien; 

4. gedeputeerde De Rouwe te mandateren om de tekst van de zienswijze 
over het creëren van financiële ruimte voor maatschappelijke 
initiatieven van aanvullingen te voorzien. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 3 t/m 9 februari 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
 
  geen 
 

 
 
Omgevingszaken 
 

 H3 Kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en 
handhaving 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op grond van de door Provinicale Staten vastgestelde Verordening Kwaliteit 
Vergunningverlening, Toezicht en handhaving Omgevingsrecht provincie 
Fryslân 2016 dienen Gedeputeerde Staten kwalitieitscriteria vast te stellen 
voor de uitvoering van VTH taken. GS heeft in 2017 kwaliteitscriteria 
vastgesteld. Nu de landelijke kwaliteitscriteria zijn geactualiseerd wordt GS 
geadviseerd de geactualiseerde kwaliteitscriteria vast te stellen.  

   
  D.S. beslute: 

1. de landelijke Kwaliteitscriteria 2.2 (2019) voor vergunningverlening, 
toezicht en handhaving krachtens de Wabo vast te stellen; 

2. de Frysk Peil F2 Kaders en uitgangspunten Kwaliteitscriteria VTH 
(versie oktober 2020) vast te stellen; 

3. de brief aan het dagelijks bestuur van de FUMO, waarin zij wordt 
geïnformeerd over de geactualiseerde kwaliteitscriteria, vast te stellen 
(kenmerk 01843340). 

4. de brief aan het dagelijks bestuur van de ODG, waarin zij wordt 
geïnformeerd over de geactualiseerde kwaliteitscriteria, vast te stellen 
(kenmerk 01844718). 
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Frysk Kapitaal  H4 Beneamen leden fan de advyskommisje foar de Gysbert Japicx-

priis 2021 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Gysbert Japicxpriis is in wichtige Fryske Literêre Priis. Yn 2021 wurdt de 
priis wer útrikke. De advyskommisje foar dizze edysje moat beneamd wurde 
troch Deputearre Steaten, dat bart no. 

   
  D.S. beslute: 

de neikommende kandidaten te beneamen foar de advyskommisje fan de 
Gysbert Japicxpriis:  
 Nynke Heeg 
 Jannes van der Velde 
 Hein Jaap Hilarides 

   
   

 
Groen Fryslân 
 

 H5 Koningsdiep opstarten MER procedure en planvoorbereiding 
WILG plan 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het beekdal van Alddjip – gebiedsinrichting Koningsdiep - wordt in het 
kader van Natuurnetwerk Nederland (NNN) de inrichting van 350 hectare 
aan nieuwe natuur voorbereid door middel van het opstellen van een 
inrichtingsplan als bedoeld in de Wet inrichting landelijk gebied (de WILG). 
Naast de natuurdoelen wordt ook invulling gegeven aan de waterdoelen 
KRW (Kaderrichtlijn Water) en WB 21 (waterbeleidsplan 21ste eeuw). Gezien 
de aard, omvang en locatie is het project m.e.r.-plichtig. De eerste stap in 
het opstellen van een milieueffectrapportage is het vaststellen van  
de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze is gereed en willen wij op 
15 februari 2021 ter inzage leggen. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
(NRD); 

2. in te stemmen met het plaatsen van een openbare kennisgeving over 
de voorbereiding van het opstellen van een inrichtingsplan (WILG), 
waarvoor de m.e.r.-plicht geldt, in ons Provinciaal Blad en in de 
bekende huis-aan-huisbladen;  

3. in te stemmen met de raadpleging over de m.e.r.-procedure aan de 
wettelijke adviseurs, de betrokken bestuursorganen en de Commissie 
m.e.r. door middel van bijgevoegde brieven; 

4. bijgaande brieven vast te stellen;  
5. de concept NRD ter inzage te leggen van 15 februari t/m  

28 maart 2021, waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om 
een zienswijze te leveren. 
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Frysk Kapitaal 
 

 H6 Wiziging Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân en 
fêststelling iepenstellings en subsydzjeplafons 2021 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

 Fanwege de ûnderfining dy’t opdien wurdt mei it útfieren fan de 
Subsydzjeregeling Kultuer en Mienskip Fryslân en it ferlet út de praktyk, is it 
nedich dy periodyk op ‘e nij te besjen. Dêrneist wurdt útsteld de 
subsydzjeplafonds en iepenstellings foar 2021 fêst te stellen. Yn dizze 
regeling steane de subsydzjemooglikheden foar Fryske Taal, Kultuer en 
ûnderwiis.  

   
  D.S. beslute: 

1.  de wizigingsregeling Subsydzjeregeling Kultuer en Mienskip Fryslân 
fêst te stellen; 

2.  it taheakke beslút ta fêststelling fan subsydzjeplafonds en 
iepenstelling fan de Subsydzjeregeling Kultuer en Mienskip Fryslân 
2021 fêst te stellen;    

3.  taheakke begruttingswiziging fêst te stellen;  
4.  it risikoprofyl fan de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân 

fêst te stellen:  
a.  foar paragraaf 2.1 Frysktalige literatuer, 2.2 Oersetten en 

bewurkjen fan literatuer, paragraaf 2.6 útjaan Frysktalige literatuer 
en paragraaf  4.2 Lesoeren Frysk yn it ûnderwiis op leech;  

b.  foar paragraaf 2.4 Promoasje Frysktalige boeken en paragraaf 2.5 
Frysk taalgebrûk op gemiddeld. 

   
   

 
Frysk Kapitaal  H7 Iepenstellen en fêststellen subsydzjeregeling Frysk foar no en 

letter 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

It ûnderwiisfjild jout oan dat it op nivo krijen en hâlden fan it Frysk yn it 
ûnderwiis dreech is. Dat is wol in betingst om de Taalplan Frysk 2030 
ambysje te realisearjen. Mei dizze regeling kinne foarskoalske 
opfanglokaasjes en skoallen út alle sektoaren subsydzje oanfreegje foar 
ferskillende ûnderwiisfasetten. Dêrmei helpe wy it ûnderwiisfjild om it Frysk 
yn it ûnderwiis op nivo te bringen en te hâlden. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de Subsydzjeregeling Frysk foar no en letter 2021-2024 wizige fêst te 
stellen; 

2.  it subsydzjeplafond foar de earste iepenstelling fan 22 febrewaris oant 
en mei 18 maaie 2021 op € 400.000,- fêst te stellen; 

3.  de taheakke begruttingswiziging fêst te stellen. 
4.  it oanfraachformulier Subsydzjeregeling Frysk foar no en letter fêst te 

stellen; 
5.  it risikoprofyl fan de Subsydzjeregeling Frysk foar no en letter 2021-

2024 fêst te stellen op “gemiddeld”.  
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Economie  H8 Digitale Werkplaats Fryslân 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Digitale werkplaats Fryslân (MBO/HBO/Ynbusiness/VNONCW en MKB 
Noord) is een project waar MKB’ers  laagdrempelig  kunnen worden 
geholpen met vraagstukken op het gebied van data, digitalisering, online 
marketing etc. Het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar en dekt  
50% van de kosten voor een periode van 3 jaar. De mbo’s/hbo’s leveren de 
studenten en de docenten, Ynbusiness en VNO/NCW-MKN Noord zorgen 
voor de bekendheid bij de ondernemers en de toelevering van MKB 
opdrachten. 
Betreft besluitvorming voor een éénmalige bijdrage van de Provincie Fryslân 
voor maximaal 3 jaar (betreft periode van 2021 tot en met 2024). NHL 
Stenden is vanwege de grootste bijdrage de penvoerder voor dit project en 
de aanvrager van de Rijkssubsidie. 

   
  D.S. beslute: 

in te stemmen met een éénmalige projectbijdrage van maximaal €100.000 
voor de periode 2021-2024 aan het project Digitale Werkplaats Fryslân.  

   
   

 
 
 

 

 

MEIDIELINGS 
 
  geen  


