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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 19 
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 20 april 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld.  
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Kultuer en 
gastfrijheid 

 B1 Garantstelling wadopera Peter Grimes 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Stichting Nootstroom, organisator van de wadopera Peter Grimes, verwacht 
in september 2021 de opera te kunnen opvoeren zoals gepland. Er wordt nu 
gestart met de voorbereidingen en dus worden er kosten gemaakt. De 
stichting heeft de provincie verzocht om een risicoafdekkking van € 100.000. 
Gemeente Noardeast Fryslân heeft hetzelfde verzoek gekregen. Mocht de 
opera toch verschoven moeten worden naar 2022, dan kan hiermee 
tweederde van de kosten gedekt worden en wordt zekergesteld dat de 
opera in 2022 daadwerkelijk opgevoerd kan worden.  

   
  D.S. beslute: 

1.  aan de Stichting Noodstroom een garantiesubsidie te verstrekken van  
maximaal € 100.000 indien de Wadopera Peter Grimes vanwege de 
van overheidswege getroffen covid-19 maatregelen in 2021 niet kan 
worden uitgevoerd en de uitvoering wordt doorgeschoven naar 2022. 
Dit voor zover de ongedekte kosten niet door de stichting zelf kunnen 
worden gedekt; 

2.  deze kosten voor te financieren uit de budgetten voor cultuur en later 
deze kosten te verrekenen met de corona-compensatie vanuit het Rijk 
voor cultuur die waarschijnlijk in de loop van het najaar voor de sector 
en dus ook voor Nootstroom beschikbaar gesteld wordt aan de 
provincies; 

3.  een subsidiebeschikking op te stellen, met inachtneming van het 
genoemde onder vorig beslispunt en uit te doen gaan als DG-brief.  
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Economie  B2 RUN- EU, Regional University of Europe 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De voorzitter College van Bestuur NHL-Stenden Hogeschool verzoekt bij 
brief van 20 april om een provincale bijdrage aan de cofinancieringskosten 
van het op 13 juli 2020 gehonoreerde ERASMUS+ project RUN-EU. Het 
verzoek vloeit voort uit ‘Letter of Support’. Het breed cofinancieringsbudget 
is bedoeld voor alle europese programma’s en waddenfonds. Hierin staat 
ook Erasmus benoemd. Daarnaast ontstaat er ook spin-off waarvan Fryslan 
profiteert.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van bijlagen en uitgangspunten; 
2.  in te stemmen met provinciale bijdrage van €75.000 uit het provinciale 

budget voor Cofinanciering Internationale Projecten Interreg/EFRO 
EZ; 

3. de begrotingswijziging vast te stellen. 
   
   

 
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. Uitstel beantwoording schriftelijke vragen van het CDA/  

dhr. A. Schelhaas over berekening KDW voor N2000-gebied Van 
Oordt’s Mersken d.d. 19 april 2021; 

c. Beäntwurding skriftlike fragen fan de FNP/ de heren R. van der Wal 
en S. Knol, het CDA/ mevr. M. Prins, de VVD/ dhr. K. Kielstra en 
50PLUS/ dhr. T. Wiersma oer mooglik enerzjylânskip gemeente 
Waadhoeke fan 13 april 2021; 

d. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ mevr. E. Hamstra 
over stalen damwand Strobosser Trekfeart d.d. 22 april 2021. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven bijpunt b en c vast te stellen; 
2. de brief bij punt d gewijzigd vast te stellen.  

   
  Proseduere: 

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

Wij stellen voor de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Afhandelingsvoorstel motie ‘exoten zoals rivierkreeft’ (nr. 

2458)’ (01872387) van de opgave Biodiversiteit en Landschap; 
c. Brief ‘Informatie over het verloop van het Regionaal 

Mobiliteitsprogramma’ (01861628) van de opgave Mobiliteit; 
d. Brief ‘Tasizzing deimen (nr. 2535)’ 01873543 fan de opjefte 

Biodiversiteit, Landschap en Water; 
e. Brief ‘Verzoek opiniërende bespreking Bouwstenen voor het 

Deltaplan Nrd.NL’ (01876527) van opgave Mobiliteit; 
f. Brief ‘Stân fan saken Taalplan Frysk skoalbesites’ (01877666) fan de 

opjefte Frysk Kapitaal. 
   
  D.S. beslute: 

de brieven aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Klimaat en energie 
 

 B5 Opdracht Noordenwind ondersteuning omgeving NHH bij 
participatie in windpark 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Ten behoeve van de realisatie van de omgevingsparticipatie bij windpark 
Nij Hiddum-Houw wordt aan de vereniging Noorderwind opdracht gegeven 
tot ondersteuning van de omgeving waarbij rekening gehouden wordt met 
de aangekondigde verkoop door Vattenfall. 

   
  D.S. beslute: 

1. aan vereniging Noordenwind opdracht geven tot ondersteuning van 
de omgeving Nij Hiddum Houw in de gesprekken over 
omgevingsparticipatie, e.e.a. conform bijgevoegde opdrachtbrief nr 
01868296; 

2. daartoe af te wijken van de provinciale aanbestedingsregels; 
3.  de kosten te dekken uit het Budget ontwikkelfonds ondersteuning 

lokale initiatieven. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Landbouw  B6 Ophogen budget POP3 maatregel Jola 2020 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het subsidieplafond POP3 maatregel ‘’Jonge boerenregeling (JOLA)” voor 
2020 bedraagt € 540.000. Het subsidieplafond is niet toereikend om alle 
ontvangen aanvragen te honoreren. Het subsidieplafond wordt bereikt 
binnen de score 7. De uitvoeringsorganisatie RVO vraagt of GS het 
subsidieplafond willen ophogen. Voorgesteld wordt het budget met 
€ 275.000 op te hogen zodat in elk geval alle aanvragen met de score 7 
gehonoreerd kunnen worden. 

   
  D.S. beslute: 

1. het beschikbare subsidieplafond in het JOLA 2020 
openstellingsbesluit te verhogen met €  275.000 en het budget voor 
uitvoeringskosten RVO met € 27.500 te verhogen; 

2. de bijgevoegde wijzigingsregeling ‘’Wijziging openstellingsbesluit 
POP3 JOLA 2020’’ vast te stellen, waarmee het subsidieplafond in 
de JOLA 2020 openstelling gewijzigd vastgesteld wordt op  
€ 815.000,-- ; 

3. de bijgevoegde begrotingswijziging “ophogen budget JOLA 2020” 
vast te stellen.  

   
   

 
Bestuurszaken  B7 Beslutfoarming maaiereses 2021 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Nei de regeling ”Besluitvorming in de vakantieperiode” wurde DS op de 
hichte brocht fan de besluten dy ’t út namme fan it kolleezje nommen binne 
yn it maaiereses 2021. Der binne fjouwer besluten naam. 

   
  D.S. beslute: 

kennis te nimmen fan de neikommende besluten dy ’t nommen binne yn it 
maaiereses : 
a. beantwoording statenvragen stal EE; 
b. beantwoording statenvragen verlies containers op vaarroute boven 

Waddeneilanden; 
c. beantwoording statenvragen over biomassa centrales; 
d. aanvullende informatie juridische achtergrond funderingsproblematiek 

Veenweide. 
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HAMMERSTIKKEN 
 

Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 21 april t/m 11 mei 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Bestuurszaken 
 

 H3 Begrotingswijziging in verband met toekenning bijdrage 
Impulsgelden weerbaar bestuur 

(Brok)   
  Aangehouden. 
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Publyksplein 
 

 H4 Wijziging IMF regeling langere uitvoeringstermijn & 
herverdeling tender 2020-3 en 2021-1 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De IMF-regeling had bij de tweede openstelling een herziening nodig, er 
wordt nu verzocht deze vast te stellen. De wijzigingen omvatten onder 
andere de mogelijkheid om verlenging toe te staan aan projecten die dat 
nodig hebben in verband met corona. De regel wordt beschikbaar gesteld 
voor alle wijzigingsverzoeken die zijn ingediend vanaf 1 januari 2020. 
De herverdeling van de middelen na sluiting van de tender is niet 
gemandateerd. Daarom worden de middelen uit de 3e tender 2020 en de 
eerste tender van 2021 ter accordering aan het college voorgelegd.  

   
  D.S. beslute: 

1.  De wijziging van de regeling IMF 2020 vast te stellen; 
2.  de herverdeling van de subsidieplafonds voor de 3e tender 2020 en de 

1e tender 2021 te bekrachtigen; 
3.  de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

   
   

 
Publyksplein 
 

 H5 Uitvoering noodfonds: No & Moarn - 500 euro regeling 
herinvoeren - kleine leefbaarheidsinitiatieven 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In dit GS stuk wordt voorgesteld de regeling Stimulering 
Leefbaarheidsactiviteiten in verband met de Coronacrisis vast te 
stellen. In de regeling wordt 150.000 euro uit het noodfonds ingezet voor 
activiteiten via deze regeling. 

   
  D.S. beslute: 

1.    de ‘Subsidieregeling kleine eenzaamheids- en leefbaarheids-
initiatieven 2021’ vast te stellen; 

2.    de regeling open te stellen tussen 25 mei 2021 en 24 juni 2021  
17.00 uur; 

3.    het subsdieplafond vast te stellen op € 135.000 verdeeld over vier 
regio’s van ieder € 30.000,- en de regio wadden € 15.000,-;  

4.    het bijbehorende aanvraagformulier vast te stellen;  
5.    de bijgevoegde begrotingswijziging van € 150.000, voor enerzijds het 

beschikbaar stellen van € 135.000 voor de regeling en  
anderzijds € 15.000 voor proceskosten vast te stellen. 
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MEIDIELINGS 

 
  a. Aanpassing brugopeningsregime spoorbruggen: voor kennisgeving 

  aangenomen. 
 
  b. Gesprek staatssecretaris Visser: voor kennisgeving aangenomen.  


