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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
    
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 45    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 1 novimber 2021 
   wurdt wizige fêststeld.  
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Financiën  B1 Aanvullende informatie over het verzoek van Alliander NV tot 

versterking kapitaalstructuur 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Alliander heeft haar aandeelhouders verzocht om kapitaalversterking in de 
vorm van een reverse hybride converteerbare obligatielening. Op 17 
november staat de oordeelvormende commissievergadering gepland. Wij 
willen Provinciale Staten vooraf op de hoogte brengen van de laatste stand 
van zaken aangaande het kapitaalversterkingstraject, de aankondiging van 
Alliander tot uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk in Fryslân en de status 
van het conflict over de niet aflosbare achtergestelde lening. 

   
  D.S. beslute: 

1.  om kennis te nemen van de stand van zaken van het 
kapitaalversterkingstraject van Alliander, de aankondiging van Alliander 
over de grootschalige uitbreiding van het Elektriciteitsnet in Fryslân en de 
status van het conflict over de niet aflosbare achtergestelde lening; 

2.  om de bijgevoegde brief gewijzigd vast te stellen en met bijlage aan 
Provinciale Staten toe te zenden. 

   
  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 41 
RvO vast. Het betreft: 
b. Beantwoording schriftelijke vragen van D66/ dhr. D. van der Weijde, 

GrienLinks/ mevr. C. Kuipers, de SP/ mevr. H. Goede, 50PLUS/  
dhr. T. Wiersma en de PvdD/ dhr. M. Brouwer over energiearmoede 
d.d. 18 oktober 2021; 

c. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ mevr. E. Hamstra 
over vervanging beveiligingspersoneel d.d. 18 oktober 2021. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brief bij punt b vast te stellen; 
2. de brief bij punt c gewijzigd 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 ‘Kansen verzilveren voor vakmanschap’ (01931856) fan de 

opjefte Economy;  
c. Brief ‘Utstel foar ôfhanneling moasje Wurkwize FBE (nr. 2649)’ 

(01922669) fan de opjefte Bioferskaat en lânskip; 
d. Brief ‘Stand van zaken voortgang Veenweideprogramma 2021 – 2030’ 

(01932593) van de opgave Bestemming Fryslân; 
e. Brief ‘Aanvullende informatie Beleidsregels Wnb en evenementen’ 

901932098) van de opgave Biodiversiteit en Landschap  
(Deze brief is reeds verzonden.); 

f. Brief ‘Aanvullende informatie nav beeldvormende commissie op  
3 november’ (01932858) van de afdeling Financiën  
(Deze brief is reeds verzonden.) 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven aan PS bij punt b, d, e en f vast te stellen; 
2. de brief aan PS bij punt c in te trekken. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestuurszaken  B4 Advies Belemmeringenwet Privaatrecht 
(Poepjes)   
  Aangehouden. 
   
   

 
Klimaat en 
energie 

 B5 Incidentele subsidie voor het project Warm Heeg 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Warm Heeg is een project van Stichting Warm Heeg waarin bewoners uit 
Heeg met steun van lokale en regionale overheden zich als doel gesteld 
hebben woningen aardgasvrij te maken en zo CO2-reductie te realiseren  
door het gebruik van aquathermie. Aan uw college wordt voorgesteld om  
een incidentele subsidie te verlenen aan de Stichting Warm Heeg voor  
het eerste deel van de onderzoeksfase van het project Warm Heeg van 
maximaal € 285.000,-. 

   
  D.S. beslute: 

1. een incidentele subsidie te verlenen van maximaal € 285.000,- voor 
het project Warm Heeg; 

2. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen; 
3. bijgevoegde beschikking met kenmerk 01919495 vast te stellen.  
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 2 t/m 9 november 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten over de periode van 2 t/m 8 november 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
 
Groen Fryslân  H3 Organisatie Uitvoeringsprogramma Programma Natuur 
(Fokkinga)   
  Aangehouden. 
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Economie  H4 Vaststelling twee subsidieregelingen Versneller Innovatieve 

Ambities 2021 (VIA 2021) 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Vanuit REACT EU zijn begin dit jaar extra middelen beschikbaar gekomen 
waarbij de uiterste datum waarop projecten volledig afgerond moeten  
zijn 31 december 2023 is. Hierdoor is het om alleen mogelijk relatief 
kortlopende projecten te subsidiëren. Noord Nederland doet dit met de 
Versneller Innovatieve Ambities, de VIA regeling. Na het succes van de 
eerste VIA 2021, volgen nu twee nieuwe VIA 2021 subsidieregelingen. 

   
  D.S. beslute: 

1. de Subsidieregeling VIA 2021 plus ontwikkelingsprojecten vast te 
stellen; 

2. de Subsidieregeling VIA 2021 plus softwareprojecten vast te stellen. 
   
   

 
Groen Fryslân  H5 Openstelling SrNL2022 Natuurbeheer 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Dit GS-stuk behandelt de openstelling van de subsidieregeling natuur- en 
landschapsbeheer voor het beheerjaar 2022 en de ophoging van het 
geldende subsidiepercentage in het natuurbeheer van 75% naar 84% vanaf 
2021. Het openstellingsbesluit hiervoor wordt ter vaststelling aan GS 
voorgelegd.  

   
  D.S. beslute: 

1.  het openstellingsbesluit 2022 natuur- en landschapsbeheer Fryslân 
inclusief bijlagen vast te stellen met een subsidieplafond van in totaal 
€ 7.266.900 waarvoor €6.759.300 binnen het NNN en €507.600 buiten 
het NNN en het bijbehorende (digitale) aanvraagformulier SrNL; 

2.  de toegezegde middelen van het Rijk voor de ophoging vergoeding na 
ontvangst in het provinciefonds toe te voegen aan de 
natuurpactmiddelen; 

3. de begrotingswijziging gewijzigd vast te stellen; 
4.  de bijgevoegde informerende brief aan PS vast te stellen; 
5.  het afdelingshoofd Subsidies opdracht te verlenen de 

wijzigingsbesluiten op te stellen en uit te verzenden. 
   
   

 
  


