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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 37    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 7 septimber 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld. 
 
 
 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Financiën  B1 Actualisatie financiële verordening en onderliggende beleidsnota's 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de financiële verordening is opgenomen dat minimaal eens in de 4 jaar de 
financiële beleidsnota’s worden geactualiseerd. De actualisatieslag betreft met 
name integratie van tussentijdse notitie en besluiten van PS in de afgelopen 
periode. 

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met de geactualiseerde financiële verordening en de 
volgende nota’s: 

- nota begrotingsregels; 
- nota uitvoering begroting; 
- nota weerstandsvermogen; 
- nota reserves/voorzieningen/overlopende passiva; 
- nota waarderen, activeren en afschrijven; 
- nota financieringsinstrumenten; 

2. het bijbehorende PS stuk vast te stellen; 
3.  de uitvoeringsregeling Treasury 2022 vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Economie G B2 Fondsversterking door middel van agiostorting in de NOM 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Aan PS worden gevraagd in te stemmen met de fondsversterking ad. € 3,9 mln. 
van de noordelijke ontwikkelingsmaatschappij (hierna: NOM) door middel van 
een agiostorting. Daarnaast wordt gevraagd om € 1,17 miljoen beschikbaar te 
stellen voor storting in de risicobuffer. Het rijk heeft, als onderdeel van het 
Corona Herselpakket, tevens een bijdrage ad. €11,7 mln. beschikbaar gesteld 
onder de voorwaarde dat de drie provinciale aandeelhouders gezamenlijk in 
totaal eenzelfde bedrag in het eigen vermogen van de NOM storten. Hierdoor 
wordt de liquiditeitspositie van de NOM verbeterd om zodoende het noordelijk 
bedrijfsleven te ondersteunen dat in de problemen is geraakt of minder snel kan 
groeien als gevolg van de coronacrisis.  

   
  D.S. beslute: 

1. aan Provinciale Staten ter besluiting voor te stellen om in te stemmen met 
een agiostorting van € 3,9 miljoen aan de NOM en  
daarnaast € 1,17 miljoen uit het begrotingssaldo beschikbaar te stellen 
voor storting in risicobuffer;  

2. het PS-stuk gewijzigd vast te stellen; 
3. bijbehorende begrotingswijziging te wijzigen.   

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Economie  B3 Ontwikkelingen Wolkom Thús 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De krimpende beroepsbevolking die voorspeld wordt voor onze regio wordt door 
ondernemers, onderwijs en overheid als grootste economische opgave voor 
Fryslân gezien. Om ervoor te zorgen dat op de korte tot middellange termijn de 
cruciale posities binnen de grotere Friese bedrijven en instellingen ingevuld 
blijven is het project Wolkom Thús ontwikkeld. Uw college wordt gevraagd zich 
positief uit te spreken over dit project. Daarbij worden de ontwikkelingen rond 
Wolkom Thús uiteengezet en een brief aan PS voorgesteld, onder andere met 
het voorstel om toezegging 2.565 af te doen. 

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met de inhoudelijke lijn van het project met de werktitel 
Wolkom Thús en de intentie uit te spreken om het project te starten, 
waarbij de intentie is om zo snel mogelijk de eerste activiteiten op te 
starten;  

2.  te onderzoeken welk governance model geschikt is om een sterke lange 
termijn samenwerking tot stand te brengen; 

3.  bijgevoegde brief aan PS gewijzigd vast te stellen en te versturen, 
waardoor kan worden voorgesteld om toezegging 2.565 te beschouwen 
als afgehandeld. 
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Economie  B4 Wijzigingsbeschikking Sterk! Fries Ondernemerschap 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 9 juli 2019 heeft uw college ingestemd met het verstrekken van een 
incidentele subsidie aan het Innovatiepact Fryslân (IPF) voor het project Sterk! 
Fries Ondernemerschap (SFO). Het project SFO loopt van 1 januari 2019 tot en  
met 31 december 2022. Maximale provinciale subsidie bedraagt € 1.600.000 
met een maximaal subsidiepercentage van 33,33% op de totale kosten. Bij het 
overleggen van haar projectvoortgangsrapportage over 2020 heeft de 
projectorganisatie een aantal wijzigingsverzoeken ingediend. Uw college wordt 
gevraagd om in te stemmen met de wijzigingsverzoeken en een 
wijzigingsbeschikking vast te stellen. 

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met de wijzigingsverzoeken en 
2. bijgevoegde wijzigingsbeschikking vast te stellen. 
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Bestuurszaken  B5 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 de ChristenUnie/  

dhr. M. de Vries over Inzet corona herstelpakket Noord-Fryslân d.d.  
26 augustus 2021; 

c. Beantwoording schriftelijke vragen van de SP/ mevr. H. Goede,  
PvdD/ dhr. M. Brouwer en GrienLinks/ dhr. J. Knol over uitspraak 
rechtbank Gelderland over goedkeuring faunabeheerplan d.d. 24 
augustus 2021. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestuurszaken  B6 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om de brief aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Voortgang Gezondheidsmonitor Nij Hiddum Houw - motie 1847-02’ 

(01913701) van de opgave Economie. 
   
  D.S. beslute: 

De brief aan PS gewijzigd vast te stellen en op 21 september a.s. te verzenden. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestemming 
Fryslân 

 B7 Rapportage onderzoek effectiviteit Onder Water Drainage (OWD) 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de jaren 2017-2021 is er vanuit het veenweideprogramma, onderzoek gedaan 
naar de effectiviteit van onderwater drainage (OWD). De eindrapportage is  
in juni 2021 in het BOF (Bestjurlik Oerlis Feangreide) besproken. 
 De resultaten en aanbevelingen worden voorgelegd aan GS en zullen daarna 
ter kennisname naar PS worden gestuurd, zoals is gevraagd in de 
Steatekommisje van 18/1/2020 en is toegezegde op 18/05/2021 door 
gedeputeerde Fokkinga. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de eindrapportage onderzoek Onder Water 
Drainage;  

2. in te stemmen met het ter kennisname toesturen van de eindrapportage 
onderzoek Onder Water drainage aan PS; 

3. de begeleidende brief aan PS met kenmerk 01912233 gewijzigd vast te 
stellen en op 21 september a.s. te verzenden. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Leefberens  B8 Zienswijze op ontwerpprogramma Noordzee 2022 - 2027 
(Fokkens, Poepjes)  
  Aangehouden. 
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Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 B9 Ondertekening aanvraag subsidie Impulsregeling Deltaprogramma 
Ruimtelijke Adaptatie 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor de jaren 2021, 2022 en 2023 is het voor werkregio’s Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie (DPRA) mogelijk om een maatregelenpakket voor klimaatadaptieve 
maatregelen in te dienen bij het Rijk ten behoeve van de zogenoemde 
Impulsregeling, waarbij 1/3 van de kosten wordt vergoed. Voor de Werkregio 
Fryslân is in de vorm van een specifieke uitkering € 13.7 miljoen gereserveerd. 
Door de gemeenten, Wetterskip Fryslân en de provincie is een 
maatregelenpakket voor de eerste tranche voor een bedrag van € 25.8 miljoen 
opgesteld (waarmee € 8.4 miljoen van de beschikbare rijksbijdrage wordt 
aangevraagd). Dit pakket is op 10 juni 2021 besproken en goedgekeurd door 
het Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water. Het pakket kan nu als 
subsidieaanvraag worden ingediend bij het Rijk. Hiervoor is nodig dat de helft 
van de partijen, waaronder de provincie, de aanvraag mee-ondertekend. Het 
pakket bevat geen maatregelen van de provincie zelf. 

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met het maatregelenpakket voor klimaatadaptieve 
maatregelen voor de eerste tranche; 

2. de aanvraag Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027 te 
ondertekenen.; 

3. ged. Hoogland te machtigen om de aanvraag namens de provincie te 
ondertekenen.  
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Leefbaar 
Fryslân 
 

 B10 Subsidieverlening aan gemeente Smallingerland voor het nieuwe 
50 meter zwembad De Welle in Drachten 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Aan de gemeente Smallingerland een subsidie te verlenen van  
maximaal € 10 mln. voor het nieuw te realiseren 50-meter zwembad De Welle in 
Drachten. Het nieuwe 50-meter zwembad De Welle wordt gerealiseerd om het 
mogelijk te maken dat het zwemmen als topsport kan worden blijven beoefend 
en dat het mogelijk is dat er wedstrijden voor het zwemmen t.b.v. de topsport 
kunnen worden georganiseerd. Daarnaast zorgt deze subsidie ervoor dat het 
zwembad als toekomstbestendige voorziening voor Drachten en de omliggende 
regio behouden blijft. 

   
  D.S. beslute: 

1.  een begrotingssubsidie van maximaal € 10 miljoen te verlenen aan de 
gemeente Smallingerland voor het realiseren van het zwemcomplex De 
Welle en het ontwikkelen daarvan als (top)sportaccomodatie.  

2.  bijgevoegde verleningsbeschikking met kenmerk 01847825 vast te stellen. 
3.  de informerende brief aan PS 01912062 Provinciale Staten vast te stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 8 t/m 14 september 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen. 
 
 
 
Kultuer en 
gastfrijheid 

 H3 Reservevorming boekjaarsubsidie LF2028 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Stichting LF2028 krijgt een boekjaarsubsidie van de provincie Fryslân  
á € 2 miljoen per jaar. De Stichting heeft in haar begroting opgenomen dat van 
het subsidiebedrag van 2021 € 500.000 wordt gereserveerd tbv programmering 
in 2022. Dit is op grond van artikel 1.12 van de Asv mogelijk, maar vraagt een 
expliciet besluit van het College van Gedeputeerde Staten. 

   
  D.S. beslute: 

1.  met toepassing van artikel 1.12 Asv de Stichting LF2028 toe te staan een 
reservering te vormen met de subsidie 2021 ten behoeve van de 
activiteiten van de Stichting in 2022; 

2.  daarbij artikel 1.12 Asv lid 6 toe te passen en de Stichting LF 2028 toe te 
staan af te wijken van de maximale toevoeging van 10%; 

3.  de gewijzigde beschikking vast te stellen. 
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Bestuurszaken  H4 Wijziging Bibob-beleid provincie Fryslân 
(Brok)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het vaststellen van het geactualiseerde provinciale Bibob-beleid. (Bibob staat 
voor ‘wet bevordering intregiteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur’.) Het 
huidige Bibob-beleid is van 2017. In verband met de wijziging van de Wet Bibob 
en ervaringen uit de uitvoeringspraktijk, is het huidige Bibob-beleid, in het 
voorliggend voorstel, hierop aangepast. 

   
  D.S. beslute: 

1. de Beleidsregel Wet Bibob provincie Fryslân 2021 vast te stellen; 
2. de brief aan Provinciale Staten waarin zij wordt geïnformeerd over het 

gewijzigde Bibob-beleid, vast te stellen (kenmerk 01895756).  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestuurszaken  H5 Representatiekosten GS tweede kwartaal 2021 
(Brok)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de Declaratiewijzer CdK en gedeputeerden is vastgelegd dat GS achteraf de 
uitgaven per kwartaal autoriseren en vervolgens publiceren. De desbetreffende 
bijlagen gaan hierbij. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de verantwoording van het overzicht 
Representatiekosten GS tweede kwartaal 2021; 

2. in te stemmen met de publicatie op de website van de provincie van de 
Websiteversie Representatiekosten GS tweede kwartaal 2021. 
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Economie  H6 Voortgang Just Transition Fund 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Over de voortgang van het Just Transition Fund (JTF) bent u eerder 
geïnformeerd in november 2020 en juli 2021. In dit stuk wordt u geïnformeerd 
over de huidige stand van zaken en het verdere proces. Het JTF plan is in 
concept klaar en is voorgelegd in een interne en externe consultatieronde. Het 
plan is als bijlage gevoegd bij dit GS stuk. 

   
  D.S. beslute: 

kennis te nemen van stand van zaken van het Just Transition Fund. 
   
   

 
Kultuer en 
gastfrijheid 

 H7 Wittevlekkengeld/ OCW-matchingsregeling verbreding en 
vernieuwing 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De provinsje Fryslân krijt yn it ramt fan de OCW-matchingsregeling ‘Verbreding 
en Vernieuwing’ yn de perioade 2021-2024 € 333.333 it jier fan OCW. Fryslân 
hat tasein dy middelen yn te setten foar it Platfoarm Popcultuur Fryslân en it 
Kultuer Kollektyf, beide mei Popfabryk (produksjehûs foar popkultuer) as 
pinnefierder. Beide platfoarmen ha dêrta plannen útwurke foar 2021, dy’t wy jim 
foarlizze.  

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nimmen fan de OCW-regeling Verbreding en vernieuwing; 
2.  kennis te nimmen fan de plannen fan Platform Popcultuur Fryslân en 

Kultuer Kollektyf; 
3.  de beskikkingen fêst te stellen en kennis te nimmen fan de twa ôfwikingen 

dêryn fan de Asv (nammentlik artikel 1.10 sub d (In afwijking van het 
bepaalde in artikel 1.10 lid 1 sub d van de Algemene subsidieverordening 
Fryslân 2016 wordt de omzetbelasting subsidiabel gesteld) en artikel 1.10 
sub h (In afwijking van het bepaalde in artikel 1. 10 lid 1 sub h, worden de 
kosten waarvoor reeds verplichtingen zijn aangegaan voordat de 
aanvraag is ontvangen … subsidiabel gesteld.); 

4.  yn te stimmen mei de subsydzjeferliening fan € 101.356 oan Kultuer 
Kollektyf en € 157.857 oan Platform Popcultuur Fryslân.  

   
   

 
  


