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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
  b. Planning PS-stukken 

 wurdt wizige fêststeld. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 7    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 9 febewaris 2021 
   wurdt wizige fêststeld. 
    
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Leefberens  B1 Uitvoeringsagenda Wonen 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Uitvoeringsagenda Wonen (‘’Friese Woningmarkt in beweging’’) geeft 
uitvoering aan de kaders, principes en uitgangspunten van de 
Omgevingsvisie op het gebied van Wonen. Het schetst de ambities, 
(sub)doelen, inzet (in concrete acties en instrumenten) en rol van de 
Provincie de komende jaren mbt een toekomstbestendige Friese 
woningmarkt.   

   
  D.S. beslute: 

1.   de Uitvoeringsagenda Wonen vast te stellen; 
2.   bij de eerste BERAP 2021 de volgende middelen aan te vragen: 

a. € 1 miljoen voor de cofinanciering van projecten in het kader van 
het Volkshuisvestingsfonds; 

3.    de antwoordnota vast te stellen; 
4.    de Uitvoeringsagenda Wonen ter instemming voor te leggen aan PS;  
5.    bijgevoegd PS stik gewijzigd vast te stellen; 
6.    een overzicht van de plancapaciteit in de Friese gemeenten samen te 

stellen en dit na te zenden aan PS. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Leefbaar Fryslân  B2 Onderzoek naar positie van Friese cultuurinstellingen in de 
landelijke culturele basisinfrastructuur en rijkscultuurfondsen 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Er is onderzoek gedaan naar de positie van de Friese cultuurinstellingen in 
de culturele basisinfrastuctuur in en rijkscultuurfondsen. De resultaten van 
het onderzoek zijn beschreven in het rapport Positie van Friese culturele 
instellingen in de landelijke culturele Basisinfrastructuur en de 
rijkscultuurfondsen. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van het rapport Onderzoek naar de positie van 
Friese culturele instellingen in de culturele basisinfrastructuur en 
de rijkscultuurfondsen; 

2.  het rapport aan Provinciale Staten te verzenden; 
3.  de aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten te wijzigen en 

gedeputeerde Poepjes te mandateren die brief vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Leefberens  B3 Ontwerp Omgevingsverordening 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Op dat moment 
vervallen alle huidige verordeningen voor de fysieke leefomgeving van 
rechtswege en moeten provincies één Omgevingsverordening hebben 
vastgesteld waarin regels over de fysieke leefomgeving zijn opgenomen. 
Het ontwerp van deze Omgevingsverordening ligt nu ter vaststelling voor.  

   
  D.S. beslute: 

1.  het ontwerp van de Omgevingsverordening vast te stellen en ter 
inzage te leggen; 

2.  gedeputeerde Fokkens- Kelder te machtigen kleine technische 
wijzigingen aan te brengen; 

3.  PS informeren over het ontwerp Omgevingsverordening en  
de brief aan PS gewijzigd vast te stellen; 

4.  kennis te nemen van de Omgevingswetkalender GS/PS. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Mobiliteit  B4 Afschalen dienstregeling treinconcessie Noord Nederland 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Arriva heeft de provincies Fryslân en Groningen op 4 en 10 februari jl. een 
verzoek gedaan (zie bijlage 1 en 4) om de treindienstregeling af te schalen 
om de financiële gevolgen van corona op te vangen. Tot halverwege 
december 2020 leken volgens Arriva de tekorten opgelost te kunnen worden 
met een verminderde bakinzet (kleinere treinen). Inmiddels is door Arriva 
aangegeven dat ten gevolge van de verlengde lockdown én avondklok een 
kostendekkende exploitatie voor 2021 niet meer haalbaar is met alleen een 
verminderde bakinzet. U wordt daarom nu gevraagd om in te stemmen met 
een voorstel tot afschalen van de dienstregeling gedurende de huidige 
lockdownperiode vanaf 22 februari tot en met in ieder geval 2 maart a.s. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het voorstel op hoofdlijnen voor een aangepaste 
treindienstregeling Noord Nederland (bijlage 1 en 4); 

2. in te stemmen met het verzoek van Arriva tot afschalen van de 
treindienstregeling (scenario 2A) vanaf 22 februari a.s., maar alleen 
gedurende de huidige lockdownperiode tot 2 maart a.s. en voor zover 
deze lockdownperiode wordt verlengd; 

3. tot het handhaven van de volledige provinciale exploitatiebijdrage 
voor de treinconcessie gedurende deze periode; 

4. voor de periode na 2 maart samen met de provincie Groningen en 
Arriva op zoek te gaan naar andere besparingsmogelijkheden dan het 
aanpassen van de treindienstregeling; 

5. in het geval de huidige lockdownperiode wordt verlengd, in afwijking 
van punt 2, een nieuw besluit inzake de treindienstregeling te nemen 
voor de periode na 2 maart a.s. indien en zodra duidelijk is dat: 
 samen met de provincie Groningen en Arriva andere 

besparingsmogelijkheden dan het aanpassen van de 
dienstregeling zijn gevonden en/of; 

 onderwijsinstellingen weer open gaan voor scholieren en 
studenten en/of; 

 de financiële situatie van Arriva daar naar het oordeel van uw 
college aanleiding voor geeft; 

6.    de brief aan Arriva met kenmerk 01848143 (bijlage 2) te wijzigen; 
7.    de brief aan PS met kenmerk 01847865 (bijlage 3) te wijzigen; 
8. gedeputeerde Fokkens te mandateren de brieven aan Arriva en PS 

vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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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. Beantwoording schriftelijke vragen van 50PLUS/ dhr. T. Wiersma over 

subsidie klein cultuurinitiatieven d.d. 3 februari 2021; 
c. Beantwurding skriftlike fragen fan CDA/ mefrou W. Wiersma en FNP/ 

dhr. S. Knol oer Koroana stipe Hafabra, amateurtoaniel en koaren fan 
26 jannewaris 2021; 

d. Beantwoording schriftelijke vragen van D66/ mevr. B. Bijlsma over het 
Fries Natuurmuseum d.d. 29 januari 2021; 

e. Beantwurding skriftlike fragen fan FNP/ dhr. W. Veenstra oer 
Feilichheids-maatregels op provinsjale dyk N380 en de 
kommunikaasje mei omwenners fan 26 jannewaris 2021; 

f. Beantwoording schriftelijke vragen van FNP/ dhr. S. Knol, GL/  
mevr. E. van der Hoek en PvdA/ dhr. E. de Groot over ontwerp 
luchtruimherziening d.d. 3 februari 2021; 

g. Beantwoording schriftelijke vragen van FvD/ dhr. E. Jousma en  
statenlid dhr. M. Goudzwaard over ambities RES d.d. 25 januari 2021; 

h. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ de heren E. de Groot 
en A. Zijlstra over verduurzaming dorpshuizen d.d. 22 januari 2021; 

i. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ mevr. E. Hamstra 
over Waskemar d.d. 28 januari 2021; 

j. Uitstel beantwoording schriftelijke vragen van PvdD/ dhr. M. Brouwer, 
D66/ dhr. R. de Jong en SP/ mevr. H. Goede over natuurbeheer, 
natuurbehoud en natuurontwikkeling binnen het Natuurpact d.d.  
27 januari 2021 

   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Bestuurszaken  B6 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘adviesverzoek ministerie van EZK gaswinning Ezumazijl’ 

(01847006) van de afdeling Omgevingszaken; 
c. Brief ‘Bezwaar verlenging winningsvergunning gaswinning Gorredijk’ 

(01847351) van de afdeling Omgevingszaken; 
d. Brief ‘Kennisjouing evaluaasjerapport “Undermining en striidberens 

provinsje Fryslân”’ (01847152) fan de ôfdieling Bestjoerssaken; 
e. Brief ‘Proces Bodembeleid’ (01848032) van de afdeling 

Omgevingszaken; 
f. Brief ‘Toezichtvorm begroting 2021 Friese gemeenten’ (01840579) 

van de afdeling Bestuurszaken; 
g. Brief ‘Update coronamaatregelen’ (01844533) van de opgave 

Ondernemend en Energiek Fryslân; 
h. Brief ‘Verzamelbrief energie’ (01843236) van de opgave Klimaat en 

Energie; 
i. Brief ‘Sjenwize PS-stik demokratyske fernijing’ (01845362) fan de 

ôfdieling Bestjoerssaken 
   
  D.S. beslute: 

1. de brieven aan PS bij punt b, d, e, h en i vast te stellen; 
2. de brief aan PS bij punt c te wijzigen en gedeputeerde Hoogland te 

mandateren die brief vast te stellen; 
3. de brieven aan PS bij punt f en g te wijzigen en  

gedeputeerde De Rouwe te mandateren die brieven vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Omgevingszaken 
 

 B7 Zienswijze tegen ontwerp-Voorkeursbesluit project 
Luchtruimherziening 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het Rijk werkt aan de herziening van het Nederlandse luchtruim. De 
ontwerp-Voorkeursbeslissing ligt ter inzage tot 25 februari. Voor Fryslân 
gaat het hierbij vooral om het vergroten van het militaire oefengebied in het 
noorden. Dit heeft met name effect op het zuid-oosten van Fryslân. Dit is 
een zaak van nationaal belang, wat wij niet kunnen keren, maar wellicht wel 
wat kunnen sturen met deze zienswijze. De zienswijze is met Groningen en 
Drenthe afgestemd.  

   
  D.S. beslute: 

1.   bijgevoegde zienswijze tegen het ontwerp-Voorkeursbesluit van het 
project Luchtruimherziening vast te stellen en in te dienen bij het 
Ministerie van I&W  (briefnummer 1845160); 

2. de informerende brief aan PS vast te stellen (briefnummer 1846577). 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Economie 
 

 B8 Onderzoek Regionale impact RUG Campus Fryslân, onderdeel 
van de tussenevaluatie RUG Campus Fryslân 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Bij de start van RUG Campus Frylân in 2016 is besloten dat in 2020 een 
tussenevaluatie plaats vindt. In het kader van de tussenevaluatie is 
onderzoek gedaan naar naar de mate waarin de ontwikkeling van RUG 
Campus Fryslân halverwege de subsidieperiode heeft bijgedragen aan de 
strategische doelen die bij de start van RUG Campus Fryslân zijn 
vastgesteld: Regionale impact RUG Campus Fryslân. Dit onderzoek wordt 
ter kennisname aan PS verstrekt, vooruitlopend op de tussenevaluatie. 

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met het ter kennisname te sturen aan PS van het 
onderzoeksrapport Regionale impact RUG Campus Fryslân, 
onderdeel van en vooruitlopend op het toesturen van de 
tussenevaluatie RUG Campus Fryslân. 

2. de brief aan PS vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Frysk Kapitaal  B9 Goedkeuren wijziging statuten Fryske Akademy 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 16 april 2020 zijn de Fryske Akademy en de KNAW een nieuwe 
liëringsovereenkomst overeengekomen. In deze overeenkomst is de relatie 
tussen de KNAW en de Fryske Akademy veranderd. Deze situatie vraagt 
om een wijziging van de statuten. De statuten kunnen alleen worden 
gewijzigd na voorafgaande goedkeuring door de Provincie. GS worden 
voorgesteld goedkeuring te verlenen aan voorgestelde wijziging van de 
statuten. 

   
  D.S. beslute: 

1. goedkeuring te verlenen aan de statutenwijziging van de Fryske 
Akademy; 

2.  de brieven aan de Fryske Akademy en de KNAW, om hen te 
informeren over dit besluit vast te stellen.  

   
   

 
Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 B10 Deelname aan landelijke opkoopregeling veehouderij 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De rijksoverheid heeft een landelijke opkoopregeling voor veehouderijen 
nabij natuurgebieden (SPUK) opengesteld. Dit is een vrijwillige regeling op 
basis waarvan provincies een aanvraag kunnen indienen om “piekbelasters” 
op te kopen en te beëindigen. Provincies doen de aankopen op basis van 
gebiedsgerichte afwegingen waarbij ook rekening gehouden kan worden 
met het realiseren van nevendoelen, zoals het klimaatbestendiger maken 
van verdrogingsgevoelige gebieden. Voorwaarde voor de aankoop door 
provincies is dat het betreffende veehouderijbedrijf definitief stopt. Op basis 
van gebleken interesse stelt de dienst voor dat ook de provincie Fryslân 
hieraan meedoet.  

   
  D.S. beslute: 

1. tot het indienen van een aanvraag voor een eenmalige specifieke 
uitkering op basis van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen 
nabij natuurgebieden;  

2. tot vaststelling van de afwegingscriteria voor prioritering van de 
aankopen; 

3. volmacht te verlenen aan de opgaveregisseur Grien Fryslân voor het 
indienen en ondertekenen van de aanvraag bij het RVO; 

4. bijgaande brief aan PS (01845596) te wijzigen en gedeputeerde 
Fokkinga te mandateren die brief vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 10 t/m 16 februari 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten van 3 t/m 15 februari 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 H3 Verstrekken van twaalf subsidies op grond van de regeling 
Erfafspoeling 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Subsidieregeling Erfafspoeling provincie Fryslân is door de 
Gedeputeerde Staten twee keer opengesteld tot en met 30 september 
2020.Aan deze regeling hebben 1551 melkveehouders meegedaan.  
Aan twaalf bedrijven die een aanvraag hebben gedaan is geen subsidie 
verstrekt. Ergens tijdens het digitaal indienen van de aanvragen is iets fout 
gegaan en zijn er geen aanvragen binnengekomen en door de provincie 
geregistreerd. Deze bedrijven hebben wel andere voorwaarden voor de 
subsidie voldaan. Omdat de fout niet te traceren is en de twaalf aanvragers 
wel de maatregel hebben uitgevoerd is subsidie op zijn plaats en wenselijk.  

   
  D.S. beslute: 

1. het Openstellingsbesluit Subsidieregeling erfafspoeling te wijzigen en 
te verlengen naar 15 december 2020, 17:00 uur;  

2. de resterende twaalf aanvragers op grond van de gewijzigde 
openstelling alsnog subsidie te verstrekken.  
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Economie 
 

 H4 Verlenging van de Ondernemer Impuls Fryslan 2.0 (OIF 2.0) tot 31 
december 2021 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De huidige coronamaatregel OIF (hierna OIF-regeling), welke wordt 
uitgevoerd door de FOM. De OIF-regeling staat open voor aanvragen tot en 
met 31 december 2020. Het budget wat aan PS is gemeld bedraagt  
€ 2 miljoen. Van dit budget is circa € 1,4 miljoen van over. Doordat het 
budget nog niet volledig is uitgeput en de regeling door de tweede COVID-
19 golf nog in een behoefte voorziet wordt voorgesteld om de looptijd te 
verlengen.  

   
  D.S. beslute: 

verlenging van de Ondernemer Impuls Fryslan 2.0 (OIF 2.0) tot 31 
december 2021  

   
   

 
  



 
10 

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

 

gearkomste fan D.S. 16 februari 2021 

 
Economie 
 

 H5 Vaststelling subsidieregelingen Versneller Innovatieve Ambities 
2021 (VIA 2021) 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het DB SNN van 8 december 2020 hebben de drie noordelijke provincies 
ingestemd met de teksten van het REACT-EU voor 2021 inclusief de 
openstelling van de VIA in 2021 en de Uitvoeringsregeling OP EFRO 
Valorisatie en kennisontwikkeling 2021. Om GS ook formeel te laten 
instemmen met de twee regelingsteksten van de VIA 2021: de 
subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 
Ontwikkelingsprojecten en de Vaststelling subsidieregeling Versneller 
Innovatieve Ambities 2021 (VIA 2021).  
De twee regelingen in de bijlagen betreffende volgende:  
1) Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 Ontwikkelings-

projecten  
2) Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 Softwareprojecten 
De uitvoering wordt gedaan door het SNN. De provincies dragen naar rato 
bij aan de uitvoeringskosten en oninbare werkvoorschotten. Voor provincie 
Fryslan bedraagt dit een cofinancierings-bijdrage van € 400.000. 

   
  D.S. beslute: 

1. onderstaande twee subsidieregelingen met toelichting en twee 
openstellings-besluiten vast te stellen: 

a. Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 
ontwikkelingsprojecten, met toelichting; 

b. Subsidieregeling Versneller Innovatieve Ambities 2021 
softwareontwikkeling , met toelichting; 

c. Openstellingsbesluit Subsidieregeling Versneller Innovatieve 
Ambities 2021 ontwikkelingsprojecten; 

d. Openstellingsbesluit Subsidieregeling Versneller Innovatieve 
Ambities 2021 softwareontwikkeling;  

2. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een 
cofinancieringsbijdrage van maximaal € 400.000 ten laste van het 
cofinancieringsbudget EFRO/EZ/Interreg voor de SNN-regeling VIA 
2021; 

3. de begrotingswijziging vast te stellen.  
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Bestuurszaken  H6 Benoeming tweede Functionaris Gegevensbescherming 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op grond van de (Europese) Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) dient de provinciale organisatie te beschikken over een Functionaris 
Gegevensbescherming (FG). Mevrouw X. Borgmans-Zemel is sinds medio 
oktober 2019 de provinciale FG.  
Vanwege de verplichting om te allen tijde te beschikken over een FG, wordt 
voorgesteld een tweede FG te benoemen, die daarmee de bevoegdheid 
krijgt om eveneens FG-taken uit te oefenen bij afwezigheid of ontstentenis 
van de (eerste) FG. 

   
  D.S. beslute: 

mevrouw F.A. Bolhuis met ingang van 1 februari 2021 te benoemen als 
Functionaris Gegevensbescherming. 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MEIDIELINGS 

 
  a. Aankondiging Rekenkameronderzoeken ‘Thialf’ en ‘Regionale 

  energiestrategie’: voor kennisgeving aangenomen. 

 


