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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 11    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 9 maart 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld.  
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Economie  B1 Herstelmaatregelenpakket “No en Moarn” deel II (2e lezing) 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Sinds de uitbraak van Covid-19 in Nederland zijn er verschillende 
overheidsmaatregelen genomen om het virus onder controle te houden dan 
wel te krijgen. Het virus is nog niet weg de maatschappij komt steeds meer 
onder druk te staan. Het nu voorgelegde 2e herstelmaatregelenpakket ‘No 
en Moarn’ heeft als doel om bij te dragen aan het vergroten van de sociale 
cohesie en te werken aan economisch en cultureel herstel en daarmee een 
bijdrage te leveren aan de Brede Welvaart in Fryslan. De totale geschatte 
omvang is 10 miljoen euro voor de jaren 2021 en 2022. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met herstelmaatregelenpakket Lok op 1: No en Moarn; 
2. in te stemmen met de begroting van 10 miljoen euro; 
3. in te stemmen met begrotingswijziging; 
4.      het PS stuk te wijzigen en gedeputeerde De Rouwe te mandateren het 

PS-stuk vast te stellen en deze voor te leggen aan PS ter 
besluitvorming. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 B2 Instellen Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân en een 
update over de stand van zaken IPO 

(Fokkinga)   
  Aangehouden. 
   
   

 
Directie 
 

 B3 Zero Based Budgetting fase 1: inzicht in taak-, budget- en 
rolvrijheid 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

 het bestuursakkoord is opgenomen dat wij een zero based budgeting   
excercitie uitvoeren om zo opnieuw te kijken naar onze uitgaven. Dit jaar is 
de eerste stap daarin gezet door inzicht te geven in onze taak-, budget- en  
rolvrijheid.  

   
  D.S. beslute: 

1.  het rapport Zero Based Budgetting fase 1: inzicht in taak-, budget- en 
rolvrijheid vast te stellen; 

2.  bijgevoegde informerende brief aan Provinciale Staten vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Bestuurszaken  B4 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 GrienLinks/ dhr. J. Knol over 

convenant investeringsaftrek gaswinning kleine velden op land d.d.  
19 februari 2021; 

c. Beantwurding skriftlike fragen fan it CDA/ frou A. Meekma en 
ChirstenUnie/ dhr. W. de Vries oer de nije greidfûgelregels foar 
greidfûgel- en ikkerfûgelgebieten yn de nije Omjouwingsferoardering 
fan 12 febrewaris 2021; 

d. Beantwoording schriftelijke vragen van FvD/ dhr. E. Jousma en VVD/  
dhr. K. Kielstra over versterking van het eigen vermogen van Alliander 
N.V. d.d. 19 februari 2021; 

e. Beantwoording schriftelijke vragen van FvD/ dhr. A. van Dijk n.a.v. het 
artikel in de Leeuwarder Courant ‘Boer mag niet op eigen land’ d.d.  
3 maart 2021; 

f. Beantwoording schriftelijke vragen van FvD/ dhr. A.G. van Dijk over 
Brede Welvaart d.d. 15 februari 2021; 

g. Beantwoording schriftelijke vragen van FvD/ dhr. A. van Dijk over 
militair oefenluchtruim d.d. 25 februari 2021; 

h. Beantwoording schriftelijke vragen van PvdD/ dhr. M. Brouwer en 
D66/ dhr. R. de Jong en de SP/ mevr. H. Goede over natuurbeheer, 
natuurbehoud en natuurontwikkeling binnen de provincie d.d. 27 
januari 2021; 

i. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ dhr. E. de Groot en 
de FNP/ dhr. S. Knol oer definsjeradar Wier d.d. 9 februari 2021; 

j. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ de heren E. de Groot 
en J. Walrecht over windturbines Vattenfall Nij Hiddum Houw d.d. 23 
februari 2021; 

k. Beantwoording schriftelijke vragen van de PVV/ dhr. H. Graansma en 
beantwoording schriftelijke vragen van de FNP/ dhr. S. Posthumus 
over Deltaplan voor het Noorden d.d. 26 februari 2021. ( De vragen 
van de beide fracties worden in één brief beantwoord). 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven bij punt b, d, f, g, h, i en k vast te stellen; 
2. de brieven bij punt c en e te wijzigen en gedeputeerde Fokkinga te 

mandateren die brief vast te stellen; 
3. de brief bij punt j te wijzigen en gedeputeerde Poepjes te mandateren 

die brief vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Bestuurszaken  B5 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De onderstaande brief aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Ontwerp-Omgevingsverordening Fryslân, met betrekking tot 

zorgplicht weidevogels’ (01855727) van de opgave Groen Fryslân. 
   
  D.S. beslute: 

de brief aan PS te wijzigen en gedeputeerde Hoogland te mandateren die 
brief vast te stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 B6 Delegatie bevoegdheden aan bestuurscommissie 
Franekeradeel-Harlingen 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

GS delegeerden op 17 juni 2014 een aantal van haar bevoegdheden voor 
de wettelijke herverkaveling aan de bestuurscommissie Franekeradeel-
Harlingen. Enkele bevoegdheden ontbreken. GS nemen een ontwerp besluit 
over delegatie van aanvullende bevoegdheden en stelt PS in de 
gelegenheid om haar wensen en bedenkingen hier tegen kenbaar te maken. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de delegatie van de volgende bevoegdheden aan de 
bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen als ontwerp GS-besluit 
in concept 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. 

2.  Provinciale Staten in de gelegenheid te stellen om hun wensen en 
bedenkingen tegen het ontwerp GS-besluit ter kennis te brengen aan 
Gedeputeerde Staten op grond van artikel 163, lid 3, van de 
Provinciewet volgens bijgevoegde PS-stuk; 

3. het PS-stuk gewijzigd vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Financiën en 
personeelszaken 

 B7 Diversiteit en inclusie binnen de Provincie Fryslân als 
werkgever 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

PS hebben in september 2020 het voorstel Strategisch personeelsbeleid 
vastgesteld. Een eerder aangenomen motie over dit onderwerp is echter 
nog geamendeerd door D66 (nummer 1981 op 16-09-2020). Naar 
aanleiding van het aangenomen amendement van D66 is een onderzoek 
uitgevoerd naar diversiteit en inclusie binnen de Provincie Fryslân als 
werkgever. Hieruit volgen  aanbevelingen en concrete maatregelen. Deze 
focussen zich op bewustwording / bewustzijn, het creëren en behouden van 
draagvlak, verscherpen van wervings- en selectieproces en onderzoeken 
van externe uitwisseling en integrale samenwerking.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen  van de aanbevelingen en maatregelen met 
betrekking tot diversiteit en inclusie van het interne personeelsbeleid; 

2. de brief met betrekking tot diversiteit en inclusie aan PS te wijzigen en 
gedeputeerde Fokkens te mandateren die brief vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Leefbaar Fryslân 
 

 B8 Ynsidintele prestaasjesubsydzje dielfinansiering 
meartaligenskoördinator gemeente Waadhoeke 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De gemeente Waadhoeke is fan doel om foar de kommende fjouwer jier in 
meartaligenskoördinator oan te stellen om de meartaligens yn de gemeente 
fuort te sterkjen en it gebrûk fan it Frysk, Biltsk en Franekers te fergrutsjen. 
B&W Waadhoeke freget de provinsje om in ynsidintele subsydzje fan 
€40.000 om it nedige budzjet byinoar te krijen. 

   
  D.S. beslute: 

1.  yn te stimmen om de gemeente Waadhoeke in ynsidintele subsydzje 
fan €40.000 te ferlienen om in meartaligenskoördinator foar it Frysk, 
Biltsk en Franekers mei te finansierjen.  

2.  de ferlieningsbeskikking mei briefnûmer 01855990 fêst te stellen. 
3.  it ynformearjen brief oan PS (01852256) fêst te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Omgevingszaken  B9 Resultaatbestemming tijdelijk budget bodem 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om 2,775 mln euro van de 5,7 mln euro uit het budget 
bodemconvenant, dat vrijvalt ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2020, 
van PS terug te vragen voor het budget bodembeleid voor de jaren 2021, 
2022 en 2023. Het budget is benodigd voor de uitvoering wettelijke taken op 
het gebied van bodemsanering en een aantal lopende projecten.   

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met de resultaatbestemming jaarrekening 2020  
van € 2,775 mln voor het budget bodemconvenant; 

2.  in te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging en daarmee de 
looptijd van het tijdelijke budget DU Bodemconvenant te verlengen 
t/m 2023. Deze wijziging voor te leggen aan PS bij de jaarstukken 
2020. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 10 t/m 16 maart 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten gewijzigd vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten van 17 februari t/m 15 maart 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
    
Leefberens 
 

 H3 Subsidieverlening gemeente Weststellingwerf, project 
Aandachtsgebieden, fase 6 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De gemeente Weststellingwerf heeft een subsidieverzoek ad € 400.000,- 
ingediend  
(fase 6) in het kader van het budget Aandachtsgebieden. Beoogde bijdrage 
wordt aangewend voor een ontwikkelplek voor jongeren, het versterken van 
de sociale leefbaarheid, participatie en het verbeteren van de toegang naar 
werk. Fase 6 wordt opgestart in 2021 en loopt tot en met 2023. 

   
  D.S. beslute: 

1. een begrotingssubsidie te verstrekken onder ontbindende voorwaarde 
van € 400.000,- te verstrekken aan de gemeente Weststellingwerf 
voor de uitvoering van het project Aandachtsgebieden, project 
Bestemming Noordwolde (fase 6); 

2. de subsidieverlening via bijgevoegde beschikking met het nummer 
01847543 vast te stellen; 

3. PS per brief te informeren en gedeputeerde Hoogland te mandateren 
die brief vast te stellen.   

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten. 
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Waddenprojecten  H4 IKW Zoet op Zout - cofinanciering 
(Fokkens)   
  Aangehouden. 
   

 
Mobiliteit  H5 Resultaatbestemming programma NABO 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In provincie Fryslân zijn vier publieke NABO’s (onbeveiligde 
spooroverwegen) die de provincie wil aanpakken. Hiervoor hebben PS  
€ 1,037 mln. geserveerd. Een deel van de provinciale bijdrage (€ 414.600,-) 
zou volgens planning uitgegeven worden in 2020. Door vertraging is dat niet 
gelukt en is dit bedrag conform de provinciale begrotingssystematiek 
vrijgevallen. Om de maatregelen alsnog uit te voeren is het provinciale 
aandeel essentieel en wordt voorgesteld aan PS om middels 
resultaatbestemming de vrijgevallen middelen voor dit doeleind beschikbaar 
te houden.  

   
  D.S. beslute: 

PS voor te stellen om het vrijgevallen budget voor het NABO programma in 
2020 (€ 414.600,-) via resultaatbestemming toe te voegen aan het 
oorspronkelijke budget (€ 1, 037 mln). 
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Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 H6 Resultaatbestemming vorming voorziening Thialf n.a.v. 
kredietfaciliteiten aan Thialf 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

PS hebben op 17 juni 2020 besloten om een overbruggingskrediet 
beschikbaar te stellen aan Thialf om aan de liquiditeitsbehoefte te voorzien 
die nodig is voor het herstelplan, om te komen tot een slank en slimme 
organisatie na september 2022. Gezien de onzekere situatie waarin Thialf 
zich bevindt, is er tegenover de kredietfaciliteit een risicovoorziening 
gevormd. De lening en voorziening, € 2 mln., zijn in een kasritme in de 
begroting opgenomen. Na een trekkingsverzoek wordt de lening verstrekt 
en tegelijkertijd de voorziening gevormd. In 2020 is een deel van de te 
vormen voorziening vrijgevallen in het rekeningsaldo omdat het 
trekkingsverzoek lager was dan het begrote bedrag. Het gaat om een 
bedrag van € 376.000,- Om dit in de toekomst te voorkomen wordt 
voorgesteld om een bestemmingsreserve Thialf te vormen.   

   
  D.S. beslute: 

1. PS voor te stellen om het vrijgevallen budget voor het vormen van de 
voorziening Thialf 2020 (€ 376.000,-) via resultaatbestemming toe te 
voegen aan de te vormen bestemmingsreserve Thialf;  

2.  PS voor te stellen om de beschikbare middelen in 2021 en 2022,  
€ 1,2 mln voor de te vormen risicovoorziening toe te voegen aan de 
nieuw te vormen reserve Thialf.  

   
   

 
 
 
 
 
 
 

MEIDIELINGS 
  
   geen 
 


