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Beslutelist gearkomste fan D.S. 18 mei 2021 
 
 ___________________________________________________________________________________  

Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 20 
 
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 11 maaie 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld.  
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Directie  B1 Kadernota 2022 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Dit is de 2e lezing van de kadernota 2022 en nu ter instemming. Het is de 
kadernota halverwege de bestuursperiode. Een bijzondere bestuursperiode 
vanwege corona en de herstelpakketten. Als input voor de kadernota 
hebben PS ontvangen de Tussenbalans en de notitie ZBB (zero based 
budgetting).  

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met de kadernota 2022, inclusief financieel kader en 
stresstest, en deze voor te leggen aan Provinciale Staten; 

2.  het PS-stuk vast te stellen; 
3.  de aparte brief aan PS waarin de effecten op het begrotingsaldo 

inzichtelijk worden gemaakt van de voorstellen zoals die zijn 
opgenomen in de jaarstukken 2020, 2e corona herstelpakket,  
de 1e berap 2021 en de kadernota 2022 vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Leefberens  B2 Stipe gemeenten Ljouwert en ANNO-gemeenten yn ramt fan 

oanfraach Volkshuisvestingsfonds 
(Fokkinga)   
  Aangehouden. 
   
   
   

 
Groen Fryslân  B3 Evaluatie dialoogsessies stikstof 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Een belangrijk onderdeel van de Friese Aanpak Stikstof is de manier 
waarop ontwikkelingen en (voorgenomen) beleid met de betrokken sectoren 
wordt besproken. In de afgelopen periode is dat vormgegeven door zgn. 
brede dialoogsessies. De dialoogsessies zijn nu geëvalueerd en er wordt 
een voorstel gedaan voor het vervolg ervan.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de evaluatie van de dialoogsessies stikstof 
(2020-2021); 

2. de brede dialoog stikstof in 2021 voort te zetten en daarbij de brede 
stikstofontwikkelingen in Fryslân te blijven agenderen, zoals het 
Uitvoeringsprogramma Stikstof, en samen met de dialoogpartners 
hiervoor een goede vorm te vinden; 

3.   bijgevoegde brief aan PS (01874665) gewijzigd 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. Beäntwurding skriftlike fragen fan it CDA/ mefrou A. Meekma oer 

reebehear op It Amelân en Skylge fan 26 april 2021; 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van het CDA/ dhr. A. Meijerman 

over openbaar vervoer n.a.v. brief Staatssecretaris I&W d.d. 
23.4.2021 d.d. 26 april 2021; 

d. Uitstel beantwoording schriftelijke vragen van de PvdD/  
dhr. M. Brouwer, de SP/ mevr. H. Goede, GrienLinks/ dhr. J. Knolen 
D66/ dhr. D. van der Weijde-Hoogstad inz. bestuurlijk conflict binnen 
de Faunabeheereenheid Fryslân d.d. 30 april 2021. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Bestuurszaken  B5 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om de onderstaande brieven vast te stellen: 
b. Brief ‘Aanbesteding gestart onrendabele adressen’ (01879644) van  

de opgave Infrastructuur; 
c. Brief ‘Fûns Skjinne Fryske Enerzjy BV (FSFE)’ (01878358) van  

de opgave Ondernemend en Energiek Fryslân; 
d. Brief ‘MvT bij het programma herstel biodiversiteit’ (0188089) van de 

opgave Groen Fryslân; 
e. Brief ‘Afwijking financiele verordening 1e berap 2021’ (01880027) van 

de afdeling Financiën en Personeelszaken (Deze brief is reeds 
verzonden); 

f. Brief ‘Peer Review Grondwaterstudie Fryslân’ (01880185) van de 
opgave Groen Fryslân (Deze brief is reeds verzonden); 

g. Brief ‘Voortgangsrapportage sluis Kornwerderzand en 
Vismigratierivier’ (01874719) van de opgave Nieuwe Afsluitdijk en 
IJsselmeerkust (Deze brief is reeds verzonden). 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven aan PS bij punt b, d, e, f en g vast te stellen; 
2. de brief aan PS bij punt c te wijzigen en gedeputeerde Poepjes te 

mandateren de brief aan PS vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Groen Fryslân 
 

 B6 Reactie petitie aanbeveling ‘Wolvestek om Fryslân’ van diverse 
organisaties 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 22 maart jongstleden is een petitie aangeboden aan de Commissaris 
van de Koning door de Stichting Wolvenhek Fryslân. Wij leggen GS de 
reactiebrief voor ten behoeve van de afhandeling van deze petitie (zie 
bijlage) en de daarbij behorende informerende brief aan PS (zie bijlage). 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de petitie ‘Wolvestek om Fryslân’; 
2. de bijgevoegde reactiebrief ten behoeve van de afhandeling petitie 

wolvenhek te wijzigen; 
3.  de informerende brief aan PS te wijzigen; 
4. gedeputeerde Fokkinga te mandateren de beide brieven vast te 

stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Infrastructuur  B7 Intentieovereenkomst Rijkswaterstaat rotonde Marsum 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Om de doorstroming en verkeersveiligheid rondom het kruispunt Marsum 
(N383) en de N31 te verbeteren, is een pakket aan maatregelen opgesteld. 
Omdat deze maatregelen zowel Rijks- als provinciale wegen betreffen, is 
een intentieovereenkomst opgesteld ter borging van de afspraken. 
Onderliggende Intentieovereenkomst behelst het uitvoeren van betreffende 
werkzaamheden op eigendom van Rijkswaterstaat. Het mandaat ter 
ondertekening van deze intentieverklaring wordt hierbij ter besluitvorming 
voorgelegd. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de intentieovereenkomst tussen de provincie Fryslân en 
Rijkswaterstaat, inzake de aanleg van een extra rijstrook in de afrit 
van de N31, vast te stellen en aan te gaan; 

2.  de brief aan Rijkswaterstaat vast te stellen; 
3. de opgavenregisseur Bestemming Fryslân volmacht te verlenen voor 

het ondertekenen van de overeenkomst. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 12 t/m 18 mei 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten gewijzigd vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten over de periode van 20 april t/m 17 mei 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
Bestuurszaken 
 

 H3 Vaststellen Algemene Beginselen van Behoorlijke 
Gegevensverwerking 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De op 25 mei 2018 in werking getreden Europese Algemene Verordening 
Gegevensbescherming brengt voor o.a. overheidsinstanties als verplichting 
mee het sluiten van zgn. Verwerkersovereenkomsten. Ten aanzien van een 
aantal (overheids)partijen waarmee de provincie veelvuldig samenwerkt 
wordt voorgesteld de bijgevoegde Algemene beginselen van behoorlijke 
gegevensverwerking van toepassing te verklaren.  

   
  D.S. beslute: 

1. de Algemene beginselen van behoorlijke gegevensverwerking (ABBG) 
conform bijgevoegd voorstel vast te stellen;  

2. deze ABBG van toepassing te verklaren op de samenwerkingsrelaties 
met de provincie Groningen, de provincie Drenthe en het 
Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN); 

3. de algemeen directeur machtiging te verlenen om deze ABBG, op 
verzoek van een andere overheid of een Gemeenschappelijke 
Regeling (GR) die deze ABBG eveneens heeft vastgesteld, op de 
samenwerkingsrelatie van toepassing te verklaren. 
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Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 H4 Verlenging opdracht ontwikkelen Europese projecten in relatie 
tot aanbestedingsbeleid 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het voorstel voorziet in de verlenging tot eind 2021 van de opdracht aan  
Prof. Dr. Ir. J.C. Brezet (bedrijf ProfB) voor werkzaamheden t.b.v. het 
ontwikkelen van enkele grotere Europese projecten vanuit Fryslân als 
aanloop naar de Friese Projectenmachine. Omdat deze verlenging opnieuw 
een-op-een wordt gegund, wordt hiervoor een besluit van uw college 
gevraagd.   

   
  D.S. beslute: 

in te stemmen met de verlenging van de opdracht aan het bedrijf ProfB via 
één-op-één gunning van 1 juni tot en met 31 december 2021 conform de 
ingediende offerte.  

   
   

 
 
 

MEIDIELINGS 
 

  a. Uitbreiding hoogspanningsnetwerk Noord-Nederland: voor kennisgeving 
   aangenomen. 

 
  b. Aanbesteding onrendabele adressen: voor kennisgeving aangenomen. 
 
   
 


