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Ofwêzich: deputearre D. Hoogland 
 ___________________________________________________________________________________  

Team/ ûnderwerp / koarte gearfetting / beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
   
  b. Moties en toezeggingen, afgehandeld 

 wurdt wizige fêststeld. 
   
 
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 24    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 7 juni 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld.    
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Economie  B1 Stand van zaken EFRO programma 2021-2027 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Noord-Nederland werkt aan de voorbereiding van de nieuwe Europese 
programma periode. Een van de onderdelen is het doorvertalen van de 
RIS3 strategie in het EFRO programma voor Noord-Nederland. Het EFRO 
programma ligt momenteel ter consultatie voor aan de Europese 
Commissie. Middels dit GS stuk wordt het college geïnformeerd over de 
stand van zaken. 

   
  D.S. beslute: 

kennis te nemen van de uitwerking van de RIS3 strategie in het concept 
EFRO programma 2021-2027 
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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 42 
RvO vast. Het betreft: 
b. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdD/ dhr. M. Brouwer,  

SP/ mevr. H. Goede, GrienLinks/ dhr. J. Knol en D66/  
dhr. D. van der Weijde-Hoogstad over het bestuur van de 
Faunabeheereenheid Fryslân d.d. 30 april 2021. 

   
  D.S. beslute: 

de brief 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 ‘Doorontwikkeling interbestuurlijk toezicht in Fryslân’ (01888453) 

van de afdeling Bestuurszaken; 
c. Brief ‘Memorie van Toelichting overbruggingsconcessie busvervoer 

Fryslân’ (018864300 van de opgave Mobiliteit; 
d. Brief ‘Verzoek tot advies wijziging winningsplan Tytsjerksteradiel’ 

(01887746) van de afdeling Omgevingszaken; 
e. Brief ‘Afschrift van de brief aan de Vaste Kamercommissie EZK over 

gasboring en lozing Noordzee bij Schiermonnikoog’ (01890002) van 
de afdeling Omgevingszaken; 

f. Brief ‘MvT bij de behandeling van de jaarstukken 2020, 1e berap 2021 
en de kadernota 2022’ (01889743) van de afdeling Financien en 
Personeelszaken; 

g. Brief ‘Voortgang afhandeling toezeggingen m.b.t. de PCLG’ 
(01886918) van de opgave Groen Fryslân. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brief aan PS bij punt b te wijzigen en de CdK te mandateren die 
brief vast te stellen; 

2. de brieven aan PS bij punt c, d, e, f en g vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Bestuurszaken 
 

 B4 Herziene 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. Op 9 maart 2021 hebben GS besloten het besluit over 
de eerste begroting 2021 van de GR Fryslân-West te verdagen met de 
wettelijke termijn van 13 weken tot en met 18 juni 2021. De reden was dat 
de begroting nog te veel onzekerheden bevatte en onderwerpen die verder 
uitgewerkt moesten worden. Inmiddels ligt er een herziene begroting 2021 
van de GR Fryslân-West, die is beoordeeld. 
Voorgesteld wordt om de herziene begroting 2021 van de GR Fryslân-West 
goed te keuren en het huidige preventieve toezicht op de GR Fryslân-West 
in te trekken per 15 juni 2021. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de herziene begroting 2021 van de GR Fryslân-West goed te keuren; 
2.  het preventief toezicht op de GR Fryslân-West in te trekken  

per 15 juni 2021; 
3.  de bijgevoegde brief vast te stellen en deze te verzenden naar  

de GR Fryslân-West.     
   
   

 
Bestuurszaken 
 

 B5 Plan van aanpak Implementatie aanbevelingen 
weerbaarheidonderzoek 

(Brok)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het plan van aanpak beschrijft hoe uitvoering wordt gegeven aan de 
aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van Pro Facto. Het 
onderzoeksrapport naar de mate van weerbaarheid van de ambtelijke 
organisatie als het gaat om ondermijning is eind 2020 aangeboden aan GS. 
Aan GS wordt nu als vervolg op het onderzoeksrapport het plan van aanpak 
voorgelegd om kennis van te nemen.  

   
  D.S. beslute: 

kennis te nemen van het Plan van aanpak Implementatie aanbevelingen 
weerbaarheidonderzoek (Pro Facto, april 2021). 
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Klimaat en 
energie 

 B6 Advies Bezwarencommissie inzake Wob verzoek m.b.t. 
Windpark Fryslân 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De heren Ploeg en Van der Zee hebben bezwaar gemaakt tegen het besluit 
van PS om enkele gegevens m.b.t WPF niet openbaar te maken. De 
bezwaarschriftencommissie heeft geadviseerd om de geheimhouding beter 
te onderbouwen. In bijgaand PS stuk wordt geadviseerd om de betreffende 
gegevens na de afronding bouw openbaar te maken. 

   
  D.S. beslute: 

1. naar aanleiding van het advies van de bezwaarschriftencommissie 
d.d. 8 april 2021 aan PS te adviseren om de geheimhouding op de 
Contigent Facility en de gearing van Windpark Fryslân Holding op te 
heffen per 31 oktober 2021, e.e.a. conform bijgevoegd PS stuk; 

2. het PS-stuk vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Leefbaar Fryslân  B7 De gearwurking tusken Museum Martena en it Koninklijk Eise 

Eisinga Planetarium 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De advyskommisje Musea hat foarich jier advisearre om de oanfragen fan 
Museum Martena en it Planetarium te honorearjen op betingst dat beide 
musea yntinsiver gearwurkje op it tema wittenskipsskiednis. Beide musea 
hienen apart fan elkoar in oanfraach yntsjinne by de regeling Musea en 
Kunstinfrastructuur Fryslân. DS hat op 30 juny 2020 it advys fan de 
kommisje folge en beide musea frege om in gearwurkingsplan op te stellen. 
Dat plan leit no foar.  

   
  D.S. beslute: 

1. yn te stimmen mei taheakke gearwurkingsplan ‘Samen nog sterker’; 
2. yn te stimmen mei taheakke brieven wêryn’t beide musea 

ynformearre wurde oer it feit dat it Kolleezje ynstimd mei it 
boppeneamde gearwurkingsplan; 

3. taheakke brief oan PS fêst te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 8 t/m 15 juni 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten gewijzigd vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten over de periode van 8 t/m 14 juni 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
Economie  H3 Openstelling Nieuwe Economie Challenge 2.0 vanuit No en moarn 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 28 april jl. hebben Provinciale Staten ingestemd met het 
herstelmaatregelenpakket Lok op 1: ‘No en Moarn’ deel II. De pijler 
economie is één van de onderdelen binnen dit pakket. Binnen deze pijler is 
€ 550.000 beschikbaar voor de innovatiematrix en Nieuwe Economie 
Challenge 2021 (hierna: NEC 2.0). Voorgesteld wordt om de NEC 2.0, in de 
vorm van de “Subsidieregeling nieuwe economie challenge Fryslân 2021”, 
vast te stellen en hiervoor € 485.000 beschikbaar te stellen. Daarbij stelt de 
dienst voor om de NEC 2.0 in twee tranches open te stellen. In dit stuk 
wordt voorgesteld om voor de eerste tranche, die per 28 juni open wordt 
gesteld voor aanvragers, een subsidieplafond van € 230.000 vast te stellen. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de bijgevoegde Subsidieregeling nieuwe economie challenge Fryslân 
2021 vast te stellen en hiervoor € 485.000 beschikbaar te stellen; 

2.  het bijgevoegde 1e Openstellingsbesluit Subsidieregeling nieuwe 
economie challenge Fryslân 2021 (hierna: openstellingsbesluit), met 
een daaraan gekoppeld subsidieplafond van € 230.000, vast te 
stellen; 

3.  de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen waardoor € 485.000 
beschikbaar komt voor de NEC 2.0, € 40.000 voor bedrijfsvoering en 
€ 25.000 voor een afsluitend event; 

4.  het bijgevoegde subsidieprofiel en risicoanalyse vast te stellen; 
5.  het bijgevoegde aanvraagformulier vast te stellen. 

   
   

 
  



 
6 

 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 15 juni 2021 

 
Kultuer en 
gastfrijheid 

 H4 Vaststelling Subsidieregeling kleine cultuurinitiatieven Fryslân 2 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Veel kunstaanbieders ervaren onzekerheid bij het starten van nieuwe 
projecten, omdat niet zeker is hoe lang de genomen coronamaatregelen van 
kracht blijven of dat deze verder aangescherpt worden. En of hun projecten 
en producties derhalve kunnen worden uitgevoerd of tentoongesteld. Met 
deze regeling kunnen kunstaanbieders subsidie aanvragen om een 
voorstelling of tentoonstelling te organiseren. 

   
  D.S. beslute: 

1. de Subsidieregeling kleine cultuurinitiatieven Fryslân 2 vast te stellen; 
2. het subsidieplafond als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieregeling 

kleine cultuurinitiatieven Fryslân vast te stellen op € 200.000,-; 
3. de begrotingswijziging vast te stellen;  
4. het aanvraagformulier Subsidieregeling kleine cultuurinitiatieven 

Fryslân 2 vast te stellen; 
5. het risicoprofiel van de Subsidieregeling kleine cultuurinitiatieven 

Fryslân 2 vast te stellen op “gemiddeld”. 
   
   

 
Landbouw  H5 Openstellingsbesluit POP3 Samenwerking voor innovaties, 2021 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt het bijgevoegde openstellingsbesluit 
‘Openstellingsbesluit POP3 Samenwerking voor innovaties 2021’ open te 
stellen voor aanvragen. Op 18 mei 2021 is door de Gedeputeerde Staten 
(GS) ingestemd met de concept landbouwagenda. De concept 
landbouwagenda is gebaseerd op de door Provinciale Staten (PS) 
vastgestelde beleidsbrief ‘Naar een duurzame landbouw in Fryslân’ uit 
2017. Het voorgestelde openstellingsbesluit is afgestemd op de 
uitgangspunten van de concept landbouwagenda.  

   
  D.S. beslute: 

1. het bijgevoegde openstellingsbesluit ‘Openstellingsbesluit POP3 
Samenwerking voor innovatie, 2021’ vast te stellen;  

2. de bijdrage van de provincie Fryslân vast te stellen op €600.000, 
bestaande uit €500.000 cofinanciering en €100.000 uitvoeringskosten 
voor het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) en de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO); 

3. de bijgevoegde begrotingswijziging vaststellen. 
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Groen Fryslân  H6 Gebiedsontwikkeling Beekdal Linde, vaststelling 4e module 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor de gebiedsontwikkeling Beekdal Linde heeft de gebiedscommissie  
een 4e uitvoeringsmodule opgesteld. De module omvat de 
inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de realisatie van de NNN- en  
KRW-opgaven voor drie deelgebieden met een gezamenlijke oppervlakte 
van 102 Ha. GS wordt gevraagd de module vast te stellen en in te stemmen 
met de provinciale bijdrage in de kosten ten bedrage van € 566.116,- excl. 
BTW (€ 685.000,- incl. BTW). 

   
  D.S. beslute: 

1. de 4e uitvoeringsmodule Beekdal Linde vast te stellen; 
2. in te stemmen met de provinciale bijdrage in de kosten ter grootte van 

€ 566.100,- excl. BTW (€ 685.000,- incl. BTW); 
3. de bijgevoegde begrotingswijziging ten bedrage van € 566.116,- excl. 

BTW vast te stellen. 
   
   

 
Groen Fryslân 
 

 H7 Machtiging t.b.v. verzoek tot terugvordering van kosten ex 
artikel 529 en 530 Wetboek van Strafvordering inzake 
baggerdepot Oudega (Sm.) 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De provincie is in april 2020 verdacht van het onvergund toepassen van 
baggerspecie op gronden van derden, bij het baggerdepot LIFE+project 
Booming Business Alde Feanen Bij exclusieve overheidstaken is echter 
sprake van strafrechtelijke immuniteit. Via Trip Advocaten heeft de provincie 
de officier van Justitie verzocht de kwestie te seponeren, hetgeen 
uiteindelijk op 8 maart 2021 ook daadwerkelijk is gebeurd. Er zijn echter wel 
de nodige juridische kosten gemaakt voor de inzet van onze raadsman. Dit 
G.S.-voorstel voorziet in een verzoek om deze kosten terug te vorderen van  
het Openbaar Ministerie. 

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met het voorstel om de kosten à € 13.533,54, die 
gemaakt zijn bij de behandeling van de zaak ‘onvergund baggerspecie 
baggerdepot Oudega” terug te vragen; 

2.  de heer mr. drs. P. Koops van Trip Advocaten te machtigen om als 
raadsman van de provincie een verzoekschrift in te dienen bij de 
Rechtbank inzake de vergoeding van de kosten ex artikel 529 en 530 
Wetboek van Strafvordering; 

3.  bijgaande brief vast te stellen. 
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MEIDIELINGS 

 
  geen 
 


