
gearkomste fan D.S. 21 december 2021 

Beslutelist gearkomste fan D.S. 21 december 2021 
 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
  b. Moties en toezeggingen, afgehandeld 

 wurdt ûnferoare fêststeld. 
 
  c. Planning PS-stukken 

wurdt wizige fêststeld. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 51    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 14 desimber 2021 
   wurdt wizige fêststeld.   
 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Groen Fryslân  B1 Vaststelling Strategische Grondnota Natuur Netwerk Nederland 

(2e lezing) 
(Hoogland)   
  Aangehouden. 
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 21 december 2021 

 
Infrastructuur  B2 Herformuleren resultaat 41 (hoofdfietsroutes) 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Uit de gesprekken met de gemeenten komt naar voren dat de ambitie 
breed gedeeld wordt om gezamenlijk aan de slag te gaan met realisatie van 
een netwerk van hoofdfietsroutes. Daarbij willen wij ons niet beperken tot 
vier routes: op korte termijn zien wij kansen om een eerste stap te zetten 
richting dit gewenste netwerk. Om de huidige kansen zoveel mogelijk te 
kunnen verzilveren, vraagt dit wel om een herformulering van resultaat 41 
uit het Bestuursakkoord.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het herformulering van het resultaat 41 als volgt: 
a. risseltaat 41 út it Bestjoerskkoard 2019 – 2023 as folgt oan te 

passen: 
 “Der binne op syn minst seis (dielen fan) haadfytsrûtes 

realisearre binnen it netwurk fan haadfytsrûtes yn Fryslân”; 
b. it netwurk fan Fryske haadfytsrûtes fêst te stellen konfoarm 

taheakke kaart; 
c. de ferdieling fan it provinsjale budzjet oan te passen troch yn te 

stimmen mei de taheakke begruttingswiziging fêst te stellen, 
sadat foar realisaasje fan (knipepunten op) haadfytsrûtes yn: 
a.) provinsjale ynfrastruktuer € 2,75 mln 
b.) op gemeentlike fytsrûtes € 8,0 mln  

 beskikber wurdt; 
2. en daarvoor het bijgevoegd PS-stuk gewijzigd vast te stellen en ter 

besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten; 
3. in te stemmen met de begrotingswijziging; 
4. richting de gemeente De Fryske Marren een subsidie  

à 1,38 miljoen euro toe te zeggen voor het realiseren van een tweetal 
(delen van) hoofdfietsroutes. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 21 december 2021 

 
Bestuurszaken  B3 Beantwoording schriftelijke vragen 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

GS stellen de antwoorden op de schriftelijke vragen op grond van artikel 41 
RvO vast. Het betreft: 
b. Beäntwurding skriftlike fragen fan it CDA/ mefrou A. Meekma en  

de VVD/ dhr. M. Dijkstra oer deimen fan 2 desimber 2021; 
c. Beäntwurding skriftlike fragen fan de FNP/ dhr. S. Knol oer 

ynstruminten wenningbou fan 3 desimber 2021; 
d. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ mevr. E. Hamstra 

over overstap personeel Arriva d.d. 1 december 2021; 
e. Beantwoording schriftelijke vragen van Statenlid Van Swol/  

dhr. S. van Swol over regeerakkoord en Lelylijn d.d.  
15 december 2021. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven bij punt b, c en d vast te stellen; 
2. de brief bij punt 3 gewijzigd vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestuurszaken  B4 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Afhandeling motie 2550, compensatie voor extra kosten 

Opstapper/belbus’ (01940719) van de opgave Mobiliteit; 
c. Brief ‘Arcadia 2022 - Naar voren halen gelden 2023’ (01940928) van  

de opgave Kultuer en Gasfrijheid;  
d. Brief ‘Demokratyske fernijing en partisipaasje yn Fryslân’ (01946977) 

fan de opjeft Gearwurkjend Fryslân; 
e. Brief ‘Achtergestelde lening Alliander’ (01948436) van de opgave 

Financiën en Middelen; 
f. Brief ‘Halfjaarlijkse stand van zaken Hegewarren’ (01939457) van het 

programma Veenweide; 
g. Brief ‘Waddenglas’ (01948536) van de opgave Economie. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven aan PS bij punt b, d, e en g vast te stellen; 
2. de brief aan PS bij punt c gewijzigd vast te stellen; 
3. de brief aan PS bij punt f te wijzigen en gedeputeerden Fokkens en 

Hoogland te mandateren die brief vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 21 december 2021 

 
Groen Fryslân  B5 Bestuursovereenkomst Programma Zandgronden Noord 

Nederland 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor het Programma Zandgronden Noord-Nederland 2022-2027 is een 
bestuursovereenkomst opgesteld, over de verantwoordelijkheden, 
kostenverdeling en planning over de te nemen zoetwatermaatregelen. 
Hieraan werken 5 gemeenten, 2 provincies, 2 waterschappen en 1 
landbouworganisatie mee. 
Eerder is al de intentie uitgesproken om de komende 5 jaar door te gaan 
met projecten voor water vasthouden op de hoge zandgronden, door 
middel van een bijdrage van €75.000 per jaar. Deze bijdrage wordt 
onderling met Wetterskip Fryslân geregeld.  

   
  D.S. beslute: 

DS en KfdK beslute, elts foar eigen foech: 
1. tot het door de provincie aangaan van de bijgevoegde Bestuurs-

overeenkomst Programma Zandgronden Noord-Nederland 2e fase 
Deltaprogramma (2022-2027), versie 29 oktober 2021, met de 
Provincie Drenthe, Wetterskip Fryslân, Waterschap Hunze en Aa’s, 
Gemeente Groningen, Gemeente Noordenveld, Gemeente Tynaarlo, 
Gemeente Aa en Hunze, Gemeente Assen en LTO-Noord; 

2. gedeputeerde Hoogland te machtigen de Bestuursovereenkomst 
voornoemd namens de provincie te ondertekenen; 

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

Toezenden aan provinciale staten. 
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 21 december 2021 

 
Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 B6 Gedeeltelijke goedkeuring van Faunabeheerplan Predatie 
Fryslân 2022-2026 en goedkeuring Faunabeheerplan Fryslân 
Jacht 2022-2026 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Faunabeheereenheid Fryslân (FBE) heeft het Faunabeheerplan 
Predatie Fryslân 2022-2026 en het Faunabeheerplan Fryslân Jacht 2022-
2026 ter goedkeuring aan GS voorgelegd. Aan GS worden geadviseerd om 
het Faunabeheerplan Jacht goed te keuren en het Faunabeheerplan 
Predatie goed te keuren voor de soorten vos, zwarte kraai, bruine rat en 
steenmarter. 

   
  D.S. beslute: 

1. het Faunabeheerplan Fryslân Jacht 2022-2026 goed te keuren;  
2. het Faunabeheerplan Predatie Fryslân 2022-2026 goed te keuren 

voor wat betreft de soorten vos, zwarte kraai, bruine rat en 
steenmarter; 

3. bijgevoegde besluiten aan de Faunaheereenheid Fryslân vast te 
stellen; 

4. de informerende bijgevoegde brief aan PS vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 21 december 2021 

 
Bestemming 
Fryslân 

 B7 Samenwerkingsovereenkomst GLB-Pilot Veenweide Aldeboarn-
De Deelen (ADD) 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In overleg met de gebiedscommissie Aldeboarn-De Deelen (ADD) heeft 
gebiedscoöperatie It Lege Midden (ILM) bij het ministerie subsidie 
aangevraagd uit het GLB-pilot budget voor het uitvoeren van een HAKLAM-
pilot met waterpeilen in ADD-Noord. Dit vraagt om 
samenwerkingsafspraken tussen het ILM, de provincie en Wetterskip 
Fryslân. Daarom is een samenwerkingsovereenkomst (SOK) opgesteld.  

   
  DS en KfdK beslute, elts foar eigen foech: 

1. in lijn met het positief advies van de gebiedscommissie ADD, de 
samenwerkingsovereenkomst ‘SOK GLB-Pilot Aldeboarn-De Deelen 
met ILM en Wetterskip Fryslân aan te gaan; 

2. gedeputeerde Hoogland volmacht te verlenen om voornoemde 
samenwerkingsovereenkomst namens de provincie te ondertekenen;  

3. om € 300.000 te reserveren voor dekking van het eventuele risico 
van niet uitbetalen door het ministerie van LNV van uitgevoerde 
activiteiten binnen de GLB-pilot, uit het algemeen veenweidebudget 
(GS voorwaardelijk beschikbaar); 

4. om € 30.000 te reserveren voor een subsidie aanvraag van ILM (voor 
de kosten voor het aanvragen en gebruik van een door ILM 
aangevraagd bankkrediet van € 300.000 om liquiditeitsproblemen te 
voorkomen), uit het veenweideprogramma, werkbudget ADD 2022; 

5. om € 332.500 uit het ADD-budget IBP-VP in te zetten voor de 
benodigde Inrichtingsmaatregelen in ADD-Noord om de GLB-pilot uit 
te kunnen voeren die samen met Wetterskip Fryslân worden 
gefinancierd.  
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Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
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Groen Fryslân  B8 Deelname en penvoerderschap project FRESHEM-NL 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Gedeputeerde Staten besluiten deel te nemen aan het project Freshem-NL 
en daarbij als penvoerder op te treden. Binnen het project Freshem-NL zal 
voor een groot deel van laag Nederland, met behulp van 
elektromagnetische metingen vanuit de lucht, het voorkomen, van zoet en 
zout grondwater en kleilagen worden gekarteerd. Binnen het project werken 
7 provincies,  
7 waterschappen, 5 waterleidingmaatschappijen en 2 kennisinstuten 
samen.  

   
  D.S. beslute: 

1. dat de provincie Fryslân deelneemt aan het project Freshem-NL; 
2. ten behoeve van deelname aan dit project uit bestaande budgetten  

€ 600.000 excl. btw ter beschikking te stellen; 
3. dat de provincie Fryslân als penvoerder van het project zal optreden;  
4. de Samenwerkingsovereenkomst Freshem-NL met alle deelnemende 

partijen aan te gaan; 
5. gedeputeerde Hoogland volmacht te verlenen de Samenwerkings-

overeenkomst names de provincie te ondertekenen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Taal en kennis 
 

 B9 Takenne eksploitaasjesubsydzje 2021 en in ynsidentele 
subsydzje oan Stifting útfiering Frysk toaniel (StuFt) 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Stifting útjouwerij Frysk toaniel (StuFt) komt yn oanmerking foar 
boekjiersubsydzje. Foar 2021 hat de ynstelling te let de oanfraach 
yntsjinne. Dêrneist hie StuFt yn 2020 te meitsjen mei in finansjele 
tsjinslach. Troch koroana is it net slagge de normale ynkomsten te 
generearjen. Harren fuortbestean stiet faai. Foar lizze twa foarstellen foar 
subsydzjeferliening om de ynstelling mei weromwurkjende krêft te foarsjen 
yn de needsaaklike middels om harren aktiviteiten fuort te setten. 

   
  D.S. beslute: 

1. StuFt yn en foar 2021 ienmalich in eksploitaasjesubsydzje t.h.f.  
€ 15.289,-- te ferlienen foar it tekoart op harren eksploitaasje foar it 
jier 2021, en alle kosten subsidiabel te stellen fanôf 1 jannewaris 
2021; 

2. StuFt in ynsidintele subsydzje te ferlienen fan € 4750,-- foar de kosten 
dy’t makke binne yn 2020 foar it projekt ‘opsette webside’.  
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 15 t/m 21 december 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten gewijzigd vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten over de periode van 14 t/m 20 december 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
 
Personeel & 
Organisatie 

 H3 Volmacht dienst cao artikel 9.4.2 Inzet POB voor Vitaliteit 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Per 11-10-2021 bevat de cao een nieuw artikel 9.4.2 (inzet POB voor 
Vitaliteit). Bij de eerstvolgende wijziging van de mandaatregeling zal de 
bevoegdheid voor de dienst om te besluiten op individuele aanvragen op 
grond van dit artikel worden aan GS worden voorgelegd. Voorgesteld wordt 
om GS te verzoeken om in de tussentijd volmacht te verlenen aan de 
ambtelijke dienst voor het nemen van besluiten op dit soort aanvragen. 

   
  D.S. beslute: 

volmacht te verlenen aan de ambtelijke dienst (directeur, opgavenregisseur, 
afdelingshoofd, poolmanager en teamleider) om besluiten te nemen op 
aanvragen als bedoeld in artikel 9.4.2 Cao Provinciale Sector tot het 
moment dat deze bevoegdheid in de Mandaatregeling is opgenomen.   
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
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Personeel & 
Organisatie 

 H4 Vaststellen nieuwe Leidraad roostering en planning Brug- en 
Sluisbediening en Nautische Zaken 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De ‘Leidraad roostering en planning Brug- en Sluisbediening en Nautische 
Zaken (hierna: resp BSB en NZ) zoals in het personeelshandboek 
opgenomen is inhoudelijk verouderd, actualisatie is daarom gewenst. Ter 
vervanging wordt nu een nieuwe, kortere, bondiger, toekomstbestendiger 
versie, die geen beschrijvingen van wetgeving of inhoud van cao teksten 
meer bevat, ter vaststelling voorgelegd. 

   
  D.S. beslute: 

1. de Leidraad roostering en planning BSB en NZ vast te stellen conform 
de inhoud van bijlage 1;  

2. de huidige Leidraad in het personeelshandboek te vervangen door de 
nieuwe Leidraad. 

   
 
Informatie en 
facilitaire zaken 

 H5 Vaststellen Protocol elektronisch berichtenverkeer 

(Fokkens)   
  Aangehouden. 
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Financiën  H6 Opheffen 3 bestemmingsreserves inclusief omzetting budgetten 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het GS stuk actualisatie beleidsnota’s is behandeld in de vergadering van 
14 september 2021. GS hebben er toen mee ingestemd dat de 
bestemmingsreserves BDU, Nuon subsidie deel en Gebiedsbudget 
opgeheven worden per 1 januari 2022. PS hebben op 15 december jl. de 
geactualiseerde nota’s vastgesteld. Met dit GS stuk wordt voorgesteld hoe 
de restant saldi in de begroting zullen worden opgenomen.   

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met de voorgestelde omzetting van de restant saldi per  
1 januari 2022 van de bestemmingsreserves BDU, Nuon onderdeel 
subsidie en Gebiedsbudget; 

2.  bij de 1e berap 2022 de bijbehorende begrotingswijziging op basis van 
de jaarrekeningscijfers 2021 vast te stellen.  

   
 
Bestuurszaken  H7 Monitoring grensverloop gemeente Schiermonnikoog 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De grenscorrectie aan de oostkant van Schiermonnikoog is  
op 1 januari 2021 in werking getreden. Een van de afspraken daarbij is, dat 
uw college het grensverloop jaarlijks monitort en de colleges van de 
betrokken gemeenten Schiermonnikoog en Het Hogeland, alsmede GS van 
Groningen daarover informeert. Dat gebeurt hierbij, per brief.  

   
  D.S. beslute: 

de bijgevoegde brieven, aangaande resultaten van de monitoring van het 
grensverloop van de gemeente Schiermonnikoog, aan de colleges van B&W 
van de gemeenten Het Hogeland en Schiermonnikoog, alsmede aan het 
college van GS van de provincie Groningen vast te stellen.   
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Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 H8 Wijziging begrenzing ganzenfoerageergebieden aanvulling 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

PS hebben op 27 mei 2020 besloten de Verordening tot wijziging van de 
Verordening Wet natuurbescherming Fryslân 2017 i.v.m. begrenzing 
ganzenfoerageergebieden 2020 vast te stellen. Onderdeel van deze 
wijziging is dat GS de bevoegdheid hebben gekregen kleine aanpassingen 
door te voeren in de foerageergebieden. Het gaat hierbij om kleine 
wijzigingen, zoals bijvoorbeeld het aanpassen i.v.m. “witte vlekken” of 
“rafelranden”’.  

   
  D.S. beslute: 

de ‘Verordening tot wijziging van de Verordening Wet natuurbescherming 
Fryslân 2017 winterperiode 2021-2022 aanvulling’ vast te stellen.  

   
 
Kultuer en 
gastfrijheid 

 H9 Besluit inzake Subsidieaanvraag Liberation Route Europa, tracé 
Fryslân 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor het realiseren van het project ‘’Liberation Route Europa (LRE) hiking 
trail, tracé Fryslân’’ heeft de Stichting Liberation Route Europe (hierna: 
LRE), een subsidie aangevraagd van € 50.000,-. Het tracé Fryslân betreft 
een deelproject dat onderdeel is van de internationale route tussen Londen 
en Berlijn, het overkoepelende project van LRE. Het deelproject past binnen 
de opgave dagrecreatieve netwerken van het Beleidsplan Gastfrij Fryslân 
2028. 

   
  D.S. beslute: 

1. een incidentele subsidie te verlenen van maximaal € 50.000,- aan 
LRE voor het project Liberation Route Europa (LRE) hiking trail, tracé 
Fryslân; 

2.  de bijgevoegde verleningsbeschikking met kenmerk 01946041 vast te 
stellen; 

3. instemmen met toepassing van artikel 1.10, 5e lid onder b van de 
ASV. 
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Omgevingszaken 
 

 H10 Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving 2022 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het wettelijk verplichte provinciale Uitvoeringsprogramma 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 2022 zijn alle provinciale 
VTH-taken voor de Fysieke Leefomgeving opgenomen. In het programma 
wordt het operationele opdrachtgeverschap aan de FUMO en de ODG 
vastgelegd en wordt de vervulling van de door de provincie zelf uit te 
voeren taken vastgelegd. 

   
  D.S. beslute: 

1. het Provinciale Uitvoeringsprogramma VTH 2022 en bijlagen vast te 
stellen ter vervulling van de door de provincie zelf uit te voeren taken 
en ter vervulling van het operationeel opdrachtgeverschap aan de 
FUMO voor 2022; 

2. in te stemmen met het Werkprogramma Brzo Noord 2022, wat als 
bijlage 5 deel uitmaakt van het Provinciale Uitvoeringsprogramma 
VTH 2022; 

3. in te stemmen met het Jaarprogramma VTH Fryslân basistaken 2022, 
wat als bijlage 7 deel uitmaakt van het Provinciale Uitvoerings-
programma VTH 2022;  

4. de portefeuillehouder Brzo, Douwstra, mandaat te verlenen voor het 
vaststellen van het Werkprogramma Brzo Noord 2022; 

5. bijgaande aanbiedingsbrief (nr.01942944) aan PS vast te stellen en 
samen met het Provinciale Uitvoeringsprogramma VTH 2022 ter 
kennisname toe te zenden aan Provinciale Staten; 

6. de brieven aan FUMO (nr. 01942793) en ODG (nr. 01942809) vast te 
stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Leefbaar Fryslân 
 

 H11 Opdrachtferliening oan NHL Stenden foar skoalbesiten Taalplan 
Frysk mei ôfwiking fan oanbestegingsregels 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

It Lektoraat Meartaligens & Skriftlike Taalbehearsking fan NHL Stenden fiert 
yn opdracht fan de provinsje de skoalbesites en it byhearende ûndersyk út 
yn it ramt fan Taalplan Frysk. Fanwegen koroana en ICT-problemen rint dat 
fertraging op. Hjirby wurdt akkoart frege op in ferlingingsopdracht fan 
€42.500,--.  

   
  D.S. beslute: 

1.  yn te stimmen mei de ferlinging fan fiif moannen fan de opdracht oan it 
Lektoraat Meartaligens & Skriftlike Taalbehearsking fan NHL Stenden 
foar in bedrach fan €42.500,-- ekskl. BTW en dêrby ôf te wiken fan de 
oanbestegingsregels; 

2.  taheakke opdrachtbrief foar ferlinging fan de opdracht mei  
kenmerk 01943340 fêst te stellen.  

   
 
Economie  H12 Opdrachten Onderwijs Arbeidsmarkt Challenge N&M pakket II 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Friese onderwijsinstellingen hebben gezamenlijk een pakket van 
projectvoorstellen ingediend in het kader van het tweede No & Moarn 
pakket. In dit voorstel wordt uw college verzocht in te stemmen met 
opdrachtverstrekking t.b.v. twee projecten, voor een totaalbedrag  
van € 57.500. Het betreft een Doe Agenda voor de Zorg- en welzijnssector 
en het versneld uitvoeren van het project Zeven werelden van techniek van 
Technolab Súd West Fryslân. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het verstrekken van een opdracht aan NHL 
Stenden ter hoogte van € 28.500 voor het maken van een Doe 
Agenda voor de Zorg- en welzijnssector; 

2. in te stemmen met het verstrekken van een opdracht aan Technolab 
SWF ter hoogte van € 29.000 voor het versneld uitvoeren van het 
project Zeven Werelden van Techniek, waardoor leerlingen in PO en 
VO digitaal technische bedrijven kunnen bezoeken; 

3. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 21 december 2021 

 
Economie  H13 Aanbesteding Gezondheidsmonitor Nij Hiddum Houw 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Provinciale Staten van Fryslân hebben bij de vaststelling van het 
inpassingsplan voor het windpark Nij Hiddum Houw in juni 2018 besloten 
dat er in samenwerking met de omwonenden een gezondheidsmonitor 
ontwikkeld wordt. De aanbesteding voor deze gezondheidsmonitor is nu 
voorbereid. De omgeving is hierbij betrokken. De aanbesteding kan worden 
gestart. In dit stuk worden u de verschillende opties over het moment van 
aanbesteding en de te volgen procedure voorgelegd.  

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met het toepassen van de richtlijnen voor een 
meervoudig onderhandse aanbesteding voor de meerjarige 
gezondheidsmonitor die mogelijk is vanwege de zgn. “Sociale en 
Andere Specifieke diensten” (SAS) classificering; 

2.  in te stemmen met het dit jaar nog starten van deze aanbesteding, 
vooruitlopend op een PS-besluit over de middelen voor het 
Energieprogramma in PS van 26 januari 2022; 

3.  in te stemmen met het Programma van Eisen voor de 
gezondheidsmonitor. 

   
 
Leefberens 
 

 H14 Incidentele subsidie van €40.000 voor de Bloeizone Fryslân 
Driedaagse 

(Hoogland, Douwstra)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Healthy Aging Network Noord Nederland (HANNN) heeft een aanvraag voor 
een subsidie van €40.000 ingediend voor de organisatie van de Bloeizone 
Fryslân Driedaagse. Het gaat om een driedaagse wielerronde met een 
etappewedstrijd voor de wereldtop van het vrouwenwielrennen. Onderdeel 
van het plan is een eendaagse wedstrijd voor elite mannen langs de elf 
steden. Naast topsport richt het plan zich op breedtesport en activiteiten 
vanuit de Bloeizones. 

   
  D.S. beslute: 

1. onder voorwaarden een incidentele kostensubsidie te verstrekken van  
maximaal € 40.000 aan de HANNN voor het project Bloeizone Fryslân 
Driedaagse; 

2. de bijgevoegde subsidiebeschikking aan de HANNN vast te stellen. 
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 21 december 2021 

 
Financiën  H15 Decembercirculaire provinciefonds 2021 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de decembercirculaire van het provinciefonds is de raming van de 
algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen opgenomen. Deze 
circulaire heeft een beperkt effect op het begrotingssaldo. Daarnaast wordt 
er een aantal decentralisatie uitkeringen toegekend of gewijzigd. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de decembercirculaire provinciefonds 2021; 
2. de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; 
3. de brief aan Provinciale Staten vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
  


