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Beslutelist gearkomste fan D.S. 14 december 2021 
 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 50    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 7 december 2021 
   wurdt wizige fêststeld.  
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Bestemming 
Fryslân 

 B1 Veenweideprogramma 2021-2030 - Werkplan Veenweide 2022 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 26 mei 2021 heeft PS het Veenweideprogramma 2021-2030 (VP 21-30) 
vastgesteld (reg.nr. 01853423). Jaarlijks stellen we een werkplan op als 
uitvoeringskader van het VP 21-30. Voor aankomend jaar gaat het om het 
Werkplan Veenweide 2022, dit werkplan ligt nu ter besluitvorming voor  
bij GS, het DB van Wetterskip Fryslân en de colleges van B&W van de 
zeven veenweidegemeenten.  

   
  D.S. beslute: 

1. het Werkplan Veenweide 2022 vast te stellen; 
2. kennis te nemen van de financiële stand van zaken van het VP 21-30; 
3. de begrotingswijziging met betrekking tot een gedeelte van de 

middelen die GS voorwaardelijk beschikbaar zijn gesteld bij de 
behandeling van het VP 21-30 vast te stellen;  

4. in te stemmen met het overhevelen van een bedrag van € 150.000 uit 
het programmabudget veenweide naar Programma 6 Bedrijfsvoering 
en dit bij de 1e bestuursrapportage van 2022 middels bijgevoegde 
begrotingswijziging aan PS ter vaststelling voor te leggen; 

5. de informerende brief aan PS met nr. 01939684 gewijzigd vast te 
stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 14 december 2021 

 
Infrastructuur  B2 Herformuleren resultaat 41 (hoofdfietsroutes) 
(Fokkens)   
  Aangehouden. 
   
   

 
 
  B3 Beantwoording schriftelijke vragen 
 
  geen 
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 ___________________________________________________________________________________  
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Bestuurszaken  B4 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om de onderstaande brieven aan provinciale staten vast 
te stellen: 
b. Brief ‘Moties en toezeggingen n.a.v. PS-behandeling Uitvoeringskader 

Waddenfonds’ (01939818) van de opgave Wadden; 
c. Brief Ter kennisname Brief Ministerraad 'Wind op zee'’’ (01942618) 

van de afdeling Omgevingszaken; 
d. Brief ‘Stand van zaken staalslakken De Centrale As en De Haak om 

Leeuwarden’ (01944753) van de opgave Bestemming Fryslân; 
e. Brief ‘Ontwikkeling kenniscluster Verzilting’ (01945249) van de opgave 

Landbouw; 
f. Brief ‘Memorie van Toelichting, n.a.v. de vergadering van de 

Beeldvormende Commissie op 8 december 2021, over de onderdelen: 
KRW (kaderrichtlijn water en RWP (regionaal waterprogramma)’ 
(019456470) van de opgave Groen Fryslân. (Deze brief is op 8 
december jl. verzonden.) 

   
  D.S. beslute: 

de brieven aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
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Biodiversiteit, 
landschap 

 B5 Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân en ontwikkeling 
in wolvenactiviteiten 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân heeft op 1 december 2021 
een preventieadvies en pilotvoorstel opgeleverd. Zij adviseren 
Gedeputeerde Staten (hierna GS) om een aantal stappen te ondernemen. 
Aanvullend, zijn er ontwikkelingen van wolvenactiviteiten in Fryslân en 
zuidwest-Drenthe. De dienst stelt daarom de volgende vervolgacties voor 
aan GS: instellen van een gebiedscommissie, aanwijzing van een 
risicoregio c.q. territorium, uitwerking van een subsidieregeling en het 
aanstellen van een wolvenconsulent. Voorgesteld wordt om Provinciale 
Staten (hierna PS) hierover te informeren. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het preventieadvies en pilotvoorstel van PPWF; 
2. in te stemmen met het opstarten van een nadere uitwerking van de 

voorgestelde actiepunten: instellen gebiedscommissie, aanwijzing van 
een risicoregio c.q. territorium, bij de uitwerking van een 
subsidieregeling gekeken wordt naar bestaande middelen en het 
aanstellen van een wolvenconsulent; 

3. informerende brief aan Provinciale Staten vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Leefbaar Fryslân 
 

 B6 It Frysk Lânboumuseum in mearjierrige subsydzje ferliene op 
grûn fan it fernijde mearjierreplan 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Foar it jier 2021 hat it museum in ynsidintele subsydzje krige op betingst dat 
it in nij mearjierreplan meitsje soe. It Lânboumuseum hat neffens ôfspraak in 
nij mearjierreplan oanlevere foar de perioade 2022 – 2024 en in projektplan 
foar de gearwurking mei it Platform Friese Rassen en Gewassen. It foarstel 
is om op grûn fan beide plannen yn it jier 2021 €50.000,- te beskikken en 
foar de jierren 2022 – 2024  € 203.333 it jier as boekjiersubsydzje te 
beskikken, yn totaal € 660.000,-.  

   
  D.S. beslute: 

1. it Fries landbouwmuseum middels taheakke beskikkingsbrief foar  
de perioade 2022 – 2024 in boekjiersubsydzje te ferlienen fan  
€ 203.333,33 it jier, wêrfan € 103.333,33 ûnder de útstellende betingst 
dat Provinsjale Steaten dit bedrach by de earste Bestjoers-
rapportaazje yn 2022 opnimme op de subsydzjesteat; 

2. Provinsjale Steaten foar te stellen by de earste Bestjoersrapportaazje 
yn 2022 foar de perioade 2022 – 2024 in bedrach fan € 103.333,33 it 
jier foar it Fries Landbouwmuseum op te nimmen op de 
subsydzjesteat; 

3. it Fries Landbouwmuseum in ynsidintele projektsubsydzje ta te 
kennen fan € 50.000,- foar de jierren 2021 - 2024 middels taheakke 
beskikkingsbrief; 

4. taheakke ynformearjende brief oan PS fêst te stellen en it 
mearjierreplan as taheakke by dy brief mei te stjoeren; 

5. oan de subsydzje oan it Fries Landbouwmuseum foar de boekjierren 
2022 o/m 2024 yndeksaasje ta te kennen konfoarm it 
yndekspersintaazje subsidearre ynstellings út de útgongspunten 
begrutting. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 8 t/m 14 december 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten van 7 t/m 13 december 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
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Groen Fryslân 
 

 H3 Vaststellen delegatiebesluit bevoegdheden bestuurscommissie 
Franekeradeel-Harlingen 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

GS nam op 16 maart 2021 een ontwerp besluit om aanvullende 
bevoegdheden voor de wettelijke herverkaveling te delegeren aan de 
bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen. PS besloot op 26 mei 2021 
hier geen wensen of bedenkingen tegen kenbaar te maken. GS besluit op 
basis daarvan de aanvullende bevoegdheden aan de bestuurscommissie te 
delegeren.  

   
  D.S. beslute: 

de delegatie van de volgende bevoegdheden aan de bestuurscommissie 
Franekeradeel-Harlingen vast te stellen: 
a.  de opstelling en vaststelling van nadere regels voor de schatting als 

bedoeld in artikel 68 van de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg);  
b.  de verlening van ontheffing voor het verrichten van handelingen die de 

verwezenlijking van het inrichtingsplan ernstig belemmeren als 
bedoeld in artikel 35 van de Wilg; 

c.  het tijdelijk in gebruik geven van gronden als bedoeld in artikel 45 van 
de Wilg; 

d.  de voorbereiding van een besluit tot vaststelling van de lijst der 
geldelijke regelingen (artikel 67) als bedoeld in artikel 47 van de Wilg; 

e.  de verstrekking van een opdracht aan schatters als bedoeld in  
artikel 68 van de Wilg. 

   
   

 
Bestemming 
Fryslân 

 H4 Opdrachtverlening aan Stichting Beekdallandschap 
Koningsdiep | de Nije Boarn voor gebiedsproces Aldeboarn -  
De Deelen 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het gebiedsproces in het veenweidegebied Aldeboarn-De Deelen (ADD) 
heeft de Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn een 
belangrijke rol om te komen tot een integraal gebiedsplan met draagvlak.  
De werkzaamheden van de stichting voor de provincie gaan we daarom 
vormgeven aan de hand van een subsidie en een opdracht. Voor de 
opdracht worden GS gevraagd in te stemmen met het gunnen van  
een 1 op 1 opdracht aan de stichting. 

   
  D.S. beslute: 

in te stemmen met het afwijken van de aanbestedingsregels en  
de opdracht van €165.000 euro voor werkzaamheden in gebiedsproces 
Aldeboarn - De Deelen 1 op 1 te gunnen aan de Stichting 
Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn. 
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Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 H5 Brief van provincies Noord-Holland en Fryslân en 
eilandgemeenten aan minister van Infrastructuur en Waterstaat 
over bereikbaarheid eilanden 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In een bestuurlijk overleg van 1 december jongstleden spraken 
gedeputeerden Fokkens en Loggen (Noord-Holland) en de burgemeesters 
Stoel (Ameland) en Schrier (Vlieland) af een brief aan de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat te sturen over het belang van de 
bereikbaarheid van de eilanden. Dit in relatie tot de recente aandacht voor 
de baggeropgave. 

   
  D.S. beslute: 

bijgaande brief met kenmerk 01943371 vast te stellen en, mede namens de 
provincie Noord-Holland en de vijf eilandgemeenten, te verzenden. 

   
   

 
Economie  H6 Volmacht aan PlasBossinade Notarissen N.V. voor agiostorting 

NOM 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De provinciale staten van Fryslân hebben op 10 november ingestemd met 
de fondsversterking ad. € 3,9 mln. van de Noordelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij (hierna: NOM) door middel van een agiostorting. 
Met het besluit in dit GS stuk geeft u een volmacht aan PlasBossinade 
Notarissen N.V. tot het afwikkelen van dit besluit.  

   
  DS en KfdK beslute, elts foar eigen foech: 

1. in te stemmen met een Storting van € 3,9 mln. naar de NOM te doen 
en dit bedrag over te boeken aan notaris PlasBossinade; 

2. in te stemmen met een volmacht (2021RS64312CME) te verlenen 
aan PlasBossinade Notarissen tot het doen van een agiostorting in de 
Vennootschap ten behoeve van drie miljoen negen honderd duizend 
euro (€ 3.900.000). 
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Leefberens 
 

 H7 Ondersteuning achterban Zorgbelang door incidentele subsidie 
vanuit No en Moarn II 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Een incidentele subsidie verstrekken aan Zorgbelang Fryslân om hun 
achterban van patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties en 
ouderenbonden te laten herstellen van de impact die corona op hen als 
vrijwilligersorganisaties heeft gehad. Zorgbelang ontwikkelt samen met deze 
organisaties een ondersteuningsaanbod op maat (vanuit het No-deel van 
het tweede herstelpakket No en Moarn II).  

   
  D.S. beslute: 

1. aan Zorgbelang Fryslân een incidentele subsidie van € 50.000,- te 
verlenen voor voor de ondersteuning van hun achterban van lokale 
en provinciale PGO organisaties en met toepassing van artikel 1.10, 
vijfde lid, onderdeel a Asv ook de btw subsidiabel te stellen; 

2. de begrotingswijziging om de middelen vrij te geven vast te stellen. 
   
   

 
Groen Fryslân  H8 Aanbieden Zevende Voortgangsrapportage Natuur (VRN) Natuur 

in Nederland stand van zaken 2020 en ontwikkelingen 2021 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In IPO verband en samen met het ministerie van LNV wordt jaarlijks een 
voortgangsrapportage gemaakt over de uitvoering van het natuurpact. Dit is 
de zevende voortgangsrapportage: Natuur in Nederland. Hierin worden 
landelijke cijfers van 2020 (verwerving, inrichting en beheer) gepresenteerd 
en de nieuwe ontwikkelingen die zich aftekenen in 2021. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de Zevende Voortgangsrapportage Natuur; 
2. bijgevoegde aanbiedingsbrief aan PS gewijzigd vast te stellen en de 

zevende Voortgangsrapportage Natuur aan PS ter kennisname toe te 
zenden. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Kultuer en 
gastfrijheid 

 H9 Stimuleringsregeling Cultuur - correctie plafond Onderzoek en 
Pilotproject 2021 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Bij de afhandeling van aanvragen voor de Stimuleringsregeling Cultuur: 
Ontwikkeling en Innovatie, onderdeel Onderzoek en Pilotproject is een fout 
gemaakt, waardoor twee aanvragen niet (volledig) toegekend zijn die daar 
op basis van aanvraagdatum wel recht op hebben. Om die fout te corrigeren 
wordt voorgesteld het subsidieplafond te verhogen. 

   
  D.S. beslute: 

1. het subsidieplafond voor de Stimuleringsregeling Cultuur: 
Ontwikkeling en Innovatie, onderdeel Onderzoek en Pilotprroject, 
2021, te verhogen met €10.629, en hiervoor het gewijzigde 
plafondbesluit vast te stellen; 

2. de voor de verhoging noodzakelijke begrotingswijziging vast te stellen.  
   
   

 
Taal en kennis  H10 Wiziging Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân en 

fêststelling iepenstellings en subsydzjeplafons 2022 
(Douwstra, Poepjes)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Fanwege de ûnderfining dy’t deistich opdien wurdt mei it útfieren en de útlis 
fan de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân, is it nedich dy 
periodyk op ‘en nij te besjen. Dêrneist wurdt útsteld de subsydzjeplafons en 
iepenstellings foar 2022 fêst te stellen. De moasje 2664 wurdt opfolge. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de Wizigingsregeling Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân 
fêst te stellen; 

2.  it taheakke Beslút ta fêststelling fan subsydzjeplafons en iepenstelling 
fan de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân foar 2022 fêst te 
stellen;  

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

fêst te stellen foar paragraaf 2.6 Útjaan Frysktalige literatuer op 
‘heech’. 
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Landbouw 
 

 H11 Subsidie aan Stichting Veehandelscentrum Noord Nederland 
t.b.v. verhuizing 2021 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De veemarkt van Leeuwarden is begin 2021 van het FEC naar bedrijven-
terrein de Hemrik in Leeuwarden verplaatst. Aan de provincie is voor het 
realiseren van de nieuwe locatie een incidentele subsidie van € 50.000 
gevraagd. 

   
  D.S. beslute: 

1. aan de Stichting Veehandelscentrum Noord Nederland een 
incidentele subsidie van € 50.000,-- toe te kennen; 

2. de bijdrage van € 50.000,--  ten laste te brengen van het budget 
“Transitie Natuur Inclusief Landbouw”, grootboeknummer 761.017; 

3. de bij dit besluit behorende subsidieverleningsbeschikking met 
nummer 01937691 aan de Stichting Veehandelscentrum Noord 
Nederland vast te stellen. 

   
   

 
Financiën  H12 Begrotingswijziging onder mandaat GS december 2021 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de nota uitvoering begroting is opgenomen dat GS een aantal wijzigingen 
op basis van het mandaat in de begroting mag verwerken. Met dit GS stuk 
leggen wij een aantal wijzigingen voor waarna ze in de begroting verwerkt 
kunnen worden. 
Het gaat om de volgende wijzigingen: wijzigingen bijdragen derden, 
actualisatie investeringen, schuiven binnen programma’s, schuiven binnen 
reserve BCB, bedrijfsvoering, nominaal en financieel kader. 

   
  D.S. beslute: 

op basis van het door PS verleende mandaat, bijgevoegde 
begrotingswijzigingen vast te stellen. 
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Financiën 
 

 H13 Normbedragen intern en extern uurtarief 2022 en 
detacheringstarieven medeoverheden 2022 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Jaarlijks worden de nieuwe normbedragen voor de interne en externe 
uurtarieven berekend en worden aan het College ter vaststelling 
aangeboden.  
Daarnaast zijn de tarieven voor detachering van medewerkers aan 
medeoverheden aan voor 2022 herrerekend, en ook deze worden aan het 
College ter vaststelling voorgelegd. 

   
  D.S. beslute: 

1. de normbedragen voor de interne en externe uurtarieven 2022 vast te 
stellen; 

2. de tarieven 2022 voor detachering van personeel aan medeoverheden 
vast te stellen. 

   
   

 
  


