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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 12    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 16 maart 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld. 
 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Bestuurszaken  B1 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. Beantwurding skriftlike fragen fan de FNP/ dhr. R. van der Wal oer 

Wetterwaarmte fan 1 maart 2021; 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/ mevr. C. Kuipers 

over ecologische effecten kaalkap d.d. 9 februari 2021. 
   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
  



 
2 

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

 

gearkomste fan D.S. 23 maart 2021 

 
Bestuurszaken  B2 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief Advies wijziging instemmingsbesluit Gaswinning Sonnega-

Weststellingwerf (01856442) van de afdeling Omgevingszaken; 
c. Brief Boerenlandpaden en kerkenpaden (toezegging 2260) 

(01848386) van de opgave Kultuur en Gastfrijheid; 
d. Brief Professioneel provinciaal faunabeheerdersteam (01857456) van 

de opgave Biodiversiteit, Landschap & Water. 
   
  D.S. beslute: 

de brieven aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Frysk Kapitaal 
 

 B3 Stân fan saken Fryske Akademy en gearwurkingstrajekt Fryske 
Kennisynfrastruktuer 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 8 maart 2021 vond het tripatite overleg plaats tussen KNAW, Fryske 
Akademy en de Provincie. Conform motie 2212 wordt PS geïnformeerd over 
de stand van zaken. In aanvulling hierop stellen wij GS voor om met deze 
brief PS ook te informeren over een samenwerkingstraject binnen de Friese 
kennisinfrastructuur. Dit traject gaat in maart 2021 van start en sluit aan bij 
het statenbesluit van december 2019 aangaande de Fryske Akademy. 

   
  D.S. beslute: 

de PS brief om hen te informeren over de voortgang van de Fryske 
Akademy en het samenwerkingstraject binnen de Friese 
kennisinfrastructuur vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Waddenprojecten  B4 IKW Zoet op Zout - cofinanciering 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

 
Voorliggend GS-stuk gaat over het uitspreken van een intentie tot 
provinciale cofinanciering van het project Zoet op Zout. In haar bijeenkomst 
van 29 januari 2021 heeft de Stuurgroep Waddenprovincies besloten dat de 
initiatiefnemer een bijdrage mag aanvragen bij het Waddenfonds.  
Op 5 maart heeft het DB van het Waddenfonds besloten bij te willen dragen 
met € 1.600.000,-. Op 26 maart neemt het AB van het Waddenfonds een 
besluit over haar bijdrage. Het besluit over cofinanciering zal na het AB 
besluit aan GS worden voorgelegd. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het project Zoet op Zout naar aard, doelbereik, 
kosten en bekostiging; 

a. de intentie uit te spreken om een provinciale cofinancierings-
bijdrage van € 250.000 ten laste van het cofinancieringsbudget 
Waddenfonds/ IKW te zullen verstrekken aan de Stichting 
ACACIA Institute; 

b. op voorwaarde dat het AB van het Waddenfonds bereid is Zoet 
op Zout mede te bekostigen overeenkomstig de geleverde 
opstelling van de kosten en de baten; 

2. de informerende brief aan PS vast te stellen en verzenden. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 17 t/m 23 maart 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten van 15 t/m 22 maart 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken 
 

 H3 Bijdrage Omgevingsdienst Groningen Brzo 2021 en 
Werkprogramma Brzo Noord 2021 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Na vaststellen van de begrotingswijziging door het Algemeen Bestuur van 
ODG (Omgevingsdienst Groningen) 2021 wordt de bijdrage van de 
provincie Fryslân aan ODG Brzo hoger vanaf 2021. Er zijn twee Brzo 
bedrijven en drie RIE-4 bedrijven in ontwikkeling toegevoegd aan de 
bedrijvenlijst ten opzichte van de ODG Begroting 2021. Voorgesteld wordt 
om de provinciale begroting vanaf 2021 hierop structureel aan te passen 
middels een PS begrotingswijziging. Daarop aansluitend wordt voorgesteld 
om kennis te nemen van het gewijzigde Werkprogramma Brzo Noord 2021. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de memo ‘Nog vast te stellen begrotingswijziging 
2021 Brzo, na bg-overleg 3 feb 2021’ van de Omgevingsdienst 
Groningen; 

2.  in te stemmen met de begrotingswijziging en deze ter vaststelling aan 
PS voor te leggen bij de 1e berap 2021; 

3.  kennis te nemen van het gewijzigde Werkprogramma Brzo Noord 
2021 van  
19 februari 2021; 

4.  de informerende brief aan ODG (kenmerk 01856440) vast te stellen. 
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Economie 
 

 H4 Cofinanciering OP-EFRO project Gebouwde Omgeving 
Wijkgerichte Pop-up proeftuin Van Wijnen Noord 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Deskundigencommissie van SNN heeft het project Gebouwde Omgeving 
Wijkgerichte Pop-up proeftuin Van Wijnen Noord (hierna :GOW! Pop-up 
proeftuin Van Wijnen Noord) positief beoordeeld. Het DB SNN heeft dit 
advies overgenomen en besloten een EFRO-bijdrage van € 802.000 
beschikbaar te stellen aan dit project. De indieners hebben ook een 
aanvraag voor Friese cofinanciering ingediend. Het project is getoetst aan 
het provinciaal beleid en geadviseerd wordt een bijdrage van € 200.500 
namens de provincie Fryslân beschikbaar te stellen. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een 
cofinancieringsbijdrage van maximaal € 200.500 ten laste van het 
budget EFRO/EZ/Interreg voor het project GOW! Pop-up proeftuin 
Van Wijnen Noord; 

2. de begrotingswijziging vast te stellen. 
   
   

 
Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 H5 Beschikbaar stellen van cofinancieringsbijdrage in het kader 
van het OP-EFRO voor het project "Digital Innovation Hub 
Noord-Nederland" 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het project Digital Innovation Hub Noord Nederland (DIH) heeft als doel om 
industriële mkb-bedrijven te helpen om de digitaliseringsslag te maken, die 
nodig is om toekomstbestendig te zijn. De Deskundigencommissie die het 
SNN adviseert bij EFRO-subsidieaanvragen, heeft het project positief 
beoordeeld. Het DB SNN heeft dit advies overgenomen en besloten een 
EFRO-bijdrage van € 1.633.587,- beschikbaar te stellen aan dit project.  
Het project is ook door ons positief getoetst aan het provinciaal beleid en  
de dienst adviseert  een totale cofinancieringsbijdrage van  
maximaal € 219.465,- (= 5.4%) beschikbaar te stellen.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een 
cofinancieringsbijdrage van maximaal € 219.465,- ten laste van het 
BCB EU  EFRO/EZ/ Europa voor het project ‘Digital Innovation Hub’; 

2. de begrotingswijziging vast te stellen. 
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Bestuurszaken 
 

 H6 Vaststelling verrekening grenscorrectie Waadhoeke en 
Leeuwarden 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 24 november 2020 heeft u de kadastrale grensbeschrijving tussen de 
gemeenten Waadhoeke en Leeuwarden vastgesteld, waarna de 
grenscorrectie per 1 januari jl. is geëffectueerd. Op grond van artikel 50 Wet 
arhi dienen GS formeel (de gemeenten gehoord hebbend) het - in verband 
met de overgang van rechten en verplichtingen - te verrekenen bedrag vast 
te stellen. De gemeenten hebben reeds in een vroeg stadium 
overeenstemming bereikt over het te verrekenen bedrag; financiële 
verrekening bedraagt € 57.000 en is inmiddels door de gemeente 
Leeuwarden betaald aan de gemeente Waadhoeke.  

   
  D.S. beslute: 

1.  het tussen de gemeenten Waadhoeke en Leeuwarden te verrekenen 
bedrag vast te stellen; 

2.  de bijgaande brieven vast te stellen. 
   
   

 
Omgevingszaken 
 

 H7 Verordening Romte Fryslân 2014 (algemene ontheffing), 
aanpassing nummering artikel 10.1.1, eerste lid van de 
verordening 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 25 november 2020 is de Wijziging Verordening Romte Fryslân (zon) 
vastgesteld. De regels die gelden voor opstellingen voor zonne-energie zijn 
hiermee gewijzigd. Door de wijzigingen is de nummering in de algemene 
ontheffingsbepaling in artikel 10.1.1, eerste lid niet meer juist. Voorliggende 
aanpassing corrigeert dit.  

   
  D.S. beslute: 

1. de ‘aanpassing nummering artikel 10.1.1, eerste lid van de 
Verordening Romte Fryslân 2014 (algemene ontheffing)’ gewijzigd 
vast te stellen (kenmerk 01850039); 

2. de informerende brief aan Provinciale Staten (kenmerk 01846556) 
vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 H8 Wijziging ganzenfoerageergebieden 

(Hoogland, 
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 krijgt kleine aanpassingen door te 
voeren in de foerageergebieden. Door middel van bijgevoegd voorstel wordt 
de begrenzing op een paar kleine onderdelen gewijzigd. 

   
  D.S. beslute: 

de Wijzigingsverordening aanpassing begrenzing ganzenfoerageergebieden 
2020-2021 aanvulling, vast te stellen. 

   
   

 
Groen Fryslân 
 

 H9 Samenwerkingsovereenkomst TKI-project "Klimaatrobuust 
waterbeheer hogere zandgronden" 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 2 maart jl. hebben GS besloten een incidentele subsidie van €30.000 
euro toe te kennen aan de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden, voor het 
project “Klimaatrobuust waterbeheer voor de Friese zandgebieden”. Dit 
project wordt uitgevoerd in het kader van de innovatieagenda Landbouw, 
Water en Voedsel van de Topsector Agri & Food Kennis en Innovatie (TKI). 
Door toekenning van deze subsidie kan de provincie het eigen project 
“Water vasthouden hogere zandgronden van Fryslan” hierop aan laten 
sluiten. Naast de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is ook Wageningen 
Universiteit en Hogeschool Van Hall - Larenstein aangesloten bij het 
hierboven genoemde TKI-project. Voorgesteld wordt om de bijbehorende 
Samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. 

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst; 
2.  de opgavemanager Water te volmachten deze samenwerkings-

overeenkomst te ondertekenen.  
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Omgevingszaken 
 

 H10 Aanbieding Jaarverslag aan Raden, Staten, AB leden, leden 
OOT en Gebiedscommissie Ternaard i.o. 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De gebiedscommissie in oprichting in het kader van de voorgenomen 
gaswinning Ternaard, biedt haar jaarverslag aan.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het jaarverslag; 
2. het jaarverslag door te sturen naar ps;  
3. de brief aan PS (kenmerk 01861520) met toelichting op het verslag te 

vaststellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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MEIDIELINGS 

 
  a. Extern salderen stikstofruimte: voor kennisgeving aangenomen. 
 


