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Beslutelist gearkomste fan D.S. 9 maart 2021 
 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
   
  b. Afgehandelde moties en toezeggingen 

 wurdt ûnferoare fêststeld. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 10 
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 2 maart 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld.  
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
    
Leefberens  B1 Beleidsbrief Sport 2021-2024 “Altyd Priis” 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In deze beleidsbrief sport 2021-2024 actualiseren we het vigerende 
sportbeleid met input van stakeholders. Op basis van het bestuursakkoord, 
leveren we met dit beleid vanuit sport ook een bijdrage aan de brede 
welvaart. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de beleidsbrief Sport 2021-2024; 
2. het PS-stuk vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 B2 Nota Faunabeleid Fryslân, 2e lezing 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Gedeputeerde Staten leggen aan PS de Nota Faunabeleid Fryslân ter 
vaststelling voor. Deze Nota bevat de beleidskaders voor de uitvoering van 
de wettelijke taken op het gebied van beheer en schadebestrijding in de 
provincie Fryslân. Deze Nota vervangt de huidige nota ‘Libje en libje litte’.  

   
  D.S. beslute: 

1.  de Nota “Libje en Libje Litte” per 26 mei 2021 in te trekken; 
2.  in te stemmen met de Nota Faunabeleid Fryslân en deze ter 

vaststelling voor te leggen aan PS; 
3.  het bijgevoegde PS-stuk te wijzigen en gedeputeerde Fokkinga te 

mandateren het PS-stuk vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Bestuurszaken  B3 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 Transitieplan OV d.d. 23 februari 2021; 
c. Uitstel beantwoording schriftelijke vragen van het Forum voor 

Democratie/ dhr. G. van Dijk over Brede Welvaart d.d. 15 februari 
2021; 

d. Beantwoording schriftelijke vragen van de SP/ mevr. H. Goede, 
GrienLinks/ dhr. J. Knol en de PvdD/ dhr. M. Brouwer over 
menggranulaat d.d. 16 februari 2021; 

e. Beantwoording schriftelijke vragen van Groep Goudzwaard/  
dhr. M. Goudzwaard en de PVV/ dhr. M. Aardema over datalek 
website BIJ12 d.d. 11 februari 2021; 

f. Beäntwurding skriftlike fragen fan it CDA/ mefrou A. Meekma en de 
ChristenUnie/ dhr. W. de Vries oer de nije greidfûgelregels foar 
greidfûgel- en ikkerfûgelgebieten yn de nije Omjouwingsferoardering 
fan 12 febrewaris 2021; 

g. Beantwoording schriftelijke vragen van het Forum voor Democratie/  
dhr. A. van Dijk n.a.v. het artikel in de Leeuwarder Courant ‘Boer mag 
niet op eigen land’ d.d. 3 maart 2021 

   
  D.S. beslute: 

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

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Bestuurszaken  B4 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Advies Provincie Fryslân inzake winningsplan Grouw-Rauwerd’ 

(01850243) van de afdeling Omgevingszaken; 
c. Brief ‘Mondelinge vragen van meerdere partijen over haas en konijn 

(motie 2519)’ (01849350) van de opgave Biodiversiteit, landschap en 
water; 

d. Brief ‘Veenweide - informerende brief Veenweideprogramma 2021-
2030’  (01849657) van de opgave Bestemming Fryslân; 

e. Brief ‘Datalek Noordelijk Archeologisch Depot’ (01852431) van de 
afdeling Omgevingszaken; 

f. Brief ‘Ontwerp Omgevingsverordening Fryslân, met betrekking tot 
zorgplicht weidevogels’ (01855727) van de opgave Groen Fryslân; 

g. Brief ‘Uitstel behandeling onteigeningsdossiers’ (01855737) van de 
afdeling Vastgoed en Grondzaken (brief aan de agendacommissie); 

h. Brief  ‘Uitstel behandeling onteigeningsdossiers’ (01855858) brief aan 
PS). 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven aan PS bij punt b, c, e, g en h vast te stellen; 
2. de brieven aan PS bij punt d en f te wijzigen en  

gedeputeerde Hoogland te mandateren die brieven vast te stellen; 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Publyksplein  B5 Ophogen subsidieplafond subsidieregeling Iepen 

Mienskipsfûns Fryslân 2020, 3e tender 2020 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 28 december 2019 heeft uw college de Subsidieregeling Iepen 
Mienskipsfûns Fryslân 2020 vastgesteld. Voorts heeft u op 25 augustus 
2020 ingestemd met het openstellingsbesluit Iepen Mienskipsfûns Fryslân 
2020 tender 3 2020. Wij vragen nu om met terugwerkende kracht in te 
stemmen met een verhoging van het, in dit besluit, vastgestelde 
subsidieplafond met € 75.000 voor grote maatschappelijke initiatieven in de 
regio Zuidoost. Het totale plafond komt voor de 3e tender 2020, voor grote 
maatschappelijke initiatieven in de regio Zuidoost op € 150.000. Dit verzoek 
doen wij om zodoende 2 projecten in de betreffende subsidietender alsnog 
te kunnen subsidieren. 

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met de vaststelling van het ‘Wijzigingsbesluit van het 
besluit tot bekendmaking van het subsidieplafond voor de 
Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns 2020’ (bijlage 1); 

2.   bijgevoegde begrotingswijziging (bijlage 2) vast te stellen. 
   
   

 
Economie 
 

 B6 Vaststellen van de subsidieregelingen MKB-Innovatie-
stimulering Topsectoren, MIT haalbaarheid 2021 en  
MIT R&D Samenwerking 2021 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Vaststellen van de subsidieregelingen MKB-Innovatiestimulering 
Topsectoren, MIT haalbaarheid 2021 en MIT R&D Samenwerking 2021.            

   
  D.S. beslute: 

1.  de subsidieregeling MIT haalbaarheid Noord-Nederland 2021 vast te 
stellen;                                                                   

2.  de subsidieregeling MIT R&D samenwerking Noord-Nederland 2021 
vast te stellen;                                                       

3.  in te stemmen met het beschikbaar stellen van een totale 
cofinancieringsbijdrage voor het MIT 2021 ter financiering van biede 
subsidieplafonds van de regelingen van maximaal € 874.800,- ten 
laste van het ‘Breedcofinancieringsbudget EU/EFRO/Interreg’;                                                                 

4.  de begrotingswijziging vast te stellen;            
5.  kennis te nemen van de resultaten van Technopolis onderzoek MIT.               
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Groen Fryslân  B7 Eerste lezing Provinciaal Programma herstel biodiversiteit 
(Hoogland)   
  Ingetrokken. 
   
   

 
Bestuurszaken  B8 Begroting 2021 GR Fryslân-West 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 15 december 2020 hebben GS besloten om de GR Fryslân-West voor 
2021 onder preventief toezicht te plaatsen in verband met 
termijnoverschrijding. De ingediende GR-begroting 2021 is inmiddels 
beoordeeld, maar bevat nog te veel onzekerheden en onderwerpen die 
verder uitgewerkt moeten worden. Voorgesteld wordt gebruik te maken van 
de wettelijke mogelijkheid tot het verdagen van het begrotingsbesluit met 13 
weken. 

   
  D.S. beslute: 

1.  het besluit over al dan niet goedkeuren van de begroting 2021 op 
grond van artikel 10:31 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht te 
verdagen met 13 weken tot en met 18 juni 2021, zodat de GR de 
mogelijkheid wordt geboden om een herziene begroting 2021 in te 
dienen; 

2.  de GR Fryslân-West toestemming te geven om, zolang haar begroting 
2021 niet door GS is goedgekeurd, uitgaven te mogen doen tot het 
niveau van 9/12 van haar vastgestelde begroting 2020; 

3.  de bijgevoegde verdagingsbrief vast te stellen en deze te verzenden 
naar de GR Fryslân-West. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 3 t/m 9 maart 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten 
(Fokkens) 
  geen 
 
 
Groen Fryslân  H3 Vaststellen ontwerpbesluit aanwijzen zwemwaterlocaties 2021 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

GS wijzen jaarlijks de zwemwaterlocaties oppervlaktewater aan conform de 
Wet Hygiëne Veiligheid Badinrichtingen en Zwemwateren (Whvbz), art 10b, 
lid 2. 
De lijst met de door GS aan te wijzen locaties is ten opzichte van het jaar 
2020 gewijzigd. De locatie Skûlenboarch, in de gemeente Achtkarspelen, is 
nieuw toegevoegd aan de lijst met officiële zwemwaterlocaties. Voor het 
aanwijzen van een nieuwe zwemlocatie geldt de voorwaarde dat de functie 
zwemwater door het college wordt toegekend. Voor de zwemwaterlocaties 
Swimplak Eastermar en Terherne wordt aan het college gevraagd om een 
negatief zwemadvies in te stellen.  
Dit is een ontwerp besluit. 

   
  D.S. beslute: 

1. het ontwerpbesluit tot toekenning van de functie zwemwater voor 
zwemwaterlocatie Skûlenboarch, zoals aangegeven op de provinciale 
Functiekaart Water, vast te stellen (bijlage 3. Functiekaart); 

2. het ontwerpbesluit tot aanwijzing van de locatie Skûlenboarch als 
officiële zwemwaterlocatie vast te stellen; 

3. het ontwerpbesluit met betrekking tot het aanwijzen van de 
zwemwaterlocaties voor het jaar 2021, conform bijlage 1 (lijst) en 
bijlage 2 (kaart), vast te stellen; 

4. een negatief zwemadvies in te stellen voor de zwemwaterlocaties 
Swimplak Eastermar en Terherne; 

5. het ontwerpbesluit voor de aanwijzing van zwemwaterlocaties ter 
inzage te leggen van 12 maart tot en met 23 april 2021. 
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Directie 
 

 H4 Begrotingswijziging vorming en beschikking beklemde reserve 
verstrekte subsidies 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In oktober 2020 is de notitie stelselwijziging lastneming subsidies 
vastgesteld door PS waarmee deze is doorgevoerd bij de jaarrekening 
2020. Onderdeel van de stelselwijziging is het vormen van een beklemde 
reserve ‘verstrekte subsidies’ in 2020 en de beschikking daarover in latere 
jaren. Hiervoor wordt hiermee een begrotingswijziging voorgelegd.  

   
  D.S. beslute: 

de begrotingswijziging voor het vormen van de beklemde reserve in 2020 en 
de beschikking daarover in 2021 en verder vast te stellen. 

   
   

 
Frysk Kapitaal 
 

 H5 Verlaging subsidieplafond regeling Musea en Kunstinfrastructuur 
Fryslân en vaststellen advies Fries Museum van de 
adviescommissie Musea 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het Fries Museum heeft € 321.000,- extra als co-financiering nodig om de 
volledige landelijke coronaschadecompensatie van het Mondriaanfonds te 
kunnen ontvangen. Om hiervoor middelen vrij te maken wordt het voor het 
Fries Museum gereserveerde bedrag uit de regeling Musea en 
Kunstinfrastrucuur verlaagd. Daartoe wordt het subsidieplafod uit de 
regeling naar beneden bijgesteld. Dit heeft geen consequenties voor de 
overige subsidieontvangers. Tevens heeft de adviescommissie musea 
advies uitgebracht over het Fries Museum; GS worden gevraagd dit advies 
vast te stellen. 

   
  D.S. beslute: 

1. het subsidieplafond van de Regeling Musea en Kunstinfrastructuur 
met terugwerkende kracht tot datum openstelling met € 321.000,- te 
verlagen; 

2. het advies van de adviescommissie musea over het Fries Museum 
over te nemen; 

3. opdracht verlenen aan het afdelingshoofd subisidiezaken om de 
subsidie aan het Fries Museum middels twee DG brieven te 
beschikken: een voor de bijdrage van € 321.000,- en een voor de 
meerjarensubsidie van € 11.679.000,- ; 

4. bijgaande informerende brief aan PS vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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 H6 Toekenning EU-LIFE IP projecten All4Biodiversity en 
GrassBirdHabitats 

(Hoogland, De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 4 februari 2020 stemden GS in met deelname aan de Europese subsidie 
aanvragen LIFE IP GrassBirdHabitats en LIFE IP ALL4Biodiversity.Voor 
deze projecten is een financiële reservering gemaakt van totaal € 2,64 mln. 
Met de toekenning van beide LIFE IP’s eind 2020 door de Europese 
Commissie vragen wij GS nu in te stemmen met het omzetten van deze 
financiele reservering naar budgetten voor deze twee projecten. Tevens 
vragen wij aan GS de partnership agreements met beide leadpartners te 
ondertekenen. 

   
  D.S. beslute: 

1. de GS-begrotingswijziging voor het LIFE IP All4Biodversity vast te 
stellen; 

2. de GS-begrotingswijziging voor het LIFE IP GrassBirdHabitat vast te 
stellen; 

3. de GS-begrotingswijziging voor de personele capaciteit vast te 
stellen; 

4. de partnership agreement LIFE IP All4Biodversity te ondertekenen; 
5. de partnership agreement LIFE IP GrassBirdHabitat te ondertekenen. 
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Klimaat en 
energie 

 H7 Vaststelling Subsidieregeling Friese plus energiebesparende 
isolatiemaatregelen 2021 2022 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 16 juni 2020 is het aanvalsplan energiebesparing in GS vastgesteld. De 
plusregeling op de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (hierna: 
SEEH) van het Rijk vormde één van de onderdelen van het aanvalsplan. 
Het Rijk heeft enkele wijzigingen in de SEEH doorgevoerd en heeft 
daarnaast de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing 
(hierna: ISDE) in werking gesteld. Om de Friese woningeigenaren te kunnen 
blijven stimuleren energiebesparende maatregelen uit te voeren, stellen we 
voor een nieuwe plusregeling open te stellen die gekoppeld is aan de ISDE.  

   
  D.S. beslute: 

1. de bijgevoegde Subsidieregeling Friese plus energiebesparende 
isolatiemaatregelen 2021-2022 vast te stellen (bijlage 1); 

2.  de bijgevoegde Wijzigingsregeling Subsidieregeling Friese 
Plusregeling energiebesparing eigen huis vast te stellen (bijlage 2); 

3. het bijgevoegde Besluit tot bekendmaking van het subsidieplafond 
voor de Subsidieregeling Friese plus energiebesparende 
isolatiemaatregelen 2021-2022 vast te stellen, waarin het 
subsidieplafond wordt vastgesteld op € 2.200.000,- (bijlage 3); 

4. het bijgevoegde (resultaat van het) risicoprofiel van de onder 
besluitpunt 1 genoemde regeling vast te stellen (bijlage 4); 

5. de begrotingswijziging vast te stellen (bijlage 5).  
   
   

 
Informatie en 
facilitaire zaken 

 H8 Voortzetten samenwerking binnen Data Fryslân 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de afgelopen twee jaar is de provincie partner geweest in de 
samenwerking op het gebied van datauitwisseling en -duiding in Data 
Fryslân. De resultaten daarvan zijn positief en met dit voorstel willen wij die 
samenwerking een jaar voortzetten. 

   
  D.S. beslute: 

1. de samenwerking in het kader van Data Fryslân met een jaar te 
verlengen en hiertoe mandaat te geven aan de Algemeen Directeur;  

2. de directie van Data Fryslân hiervan op de hoogte te brengen. 
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Bestuurszaken 
 

 H9 Procesbesluit voegen als belanghebbende procedure ABRS 
beroep tegen vaststellingsbesluit PIP De Skieding 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Provinciale Staten van Groningen hebben voor de maatregelen aan de 
Groningse zijde op 16 december 2020 een provinciaal inpassingsplan 
vastgesteld. Provinciale Staten van Fryslân hebben, eveneens op  
16 december 2020, voor het deel van de maatregelen die op Fries 
grondgebied vallen een provinciaal inpassingsplan vastgesteld. 
Tegen het vaststellingsbesluit van Groningen is één beroepschrift 
ingediend. 
Gezien de verwevenheid van beide inpassingsplannen hebben beide 
provincies een gedeeld belang bij succesvolle afronding van de juridische 
procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

   
  D.S. beslute: 

1. dat in gezamenlijkheid met de provincie Groningen verweer wordt 
gevoerd c.q. zienswijzen en/of schriftelijke reacties kunnen worden 
gegeven en/of handelingen ter voorbereiding hiervan kunnen worden 
verricht in de beroepsprocedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State tegen het vaststellingsbesluit van Provinciale 
Staten van Groningen inzake Inpassingsplan De Skieding; 

2. dat provincie Fryslân en/of Provinciale Staten van Fryslân en/of 
Gedeputeerde Staten van Fryslân zich formeel als partij wenst 
/wensen te voegen in deze beroepsprocedure; 

3. dat TRIP Advocaten en Notarissen wordt verzocht beide provincies in 
rechte te vertegenwoordigen, alsook het verzoek in te dienen om de 
provincie Fryslân en/of Provinciale Staten van Fryslân en/of 
Gedeputeerde Staten van Fryslân als partij aan het geding deel te 
laten nemen.  
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MEIDIELINGS 

 
  geen 
 


