
gearkomste fan D.S. 23 november 2021 

Beslutelist gearkomste fan D.S. 23 november 2021 
 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
  b. Planning PS-stukken 

  wurdt wizige fêststeld. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 47    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 16 novimber 2021 
    wurdt ûnferoare fêststeld. 
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BESPREKPUNTEN 
 
    
Groen Fryslân  B1 Afsprakenkader weidevogels Fryslân 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Bij de publicatie van de ontwerp-Omgevingsverordening hebben 
verschillende landbouwpartijen geageerd tegen de invulling van de 
zorgplicht weidevogels in de ontwerp Omgevingsverordening. Dit heeft 
geleid tot een intensief overlegtraject tussen provincie en de gezamenlijke 
landbouwpartijen. Het resultaat is dat de gezamenlijke landbouwpartijen 
een Afsprakenkader weidevogels Fryslân hebben opgesteld en 
aangeboden aan gedeputeerde Hoogland. De dienst stelt voor dit 
afsprakenkader te betrekken bij de behandeling van 
Omgevingsverordening en de bijbehorende reactienota zienswijzen, en het 
betreffende artikel omtrent de uitwerking van de zorgplicht, uit de 
verordening te halen. 
Het is wenselijk dit Afsprakenkader vanuit de landbouwpartijen ook  
te betrekken bij de behandeling van de weidevogelnota in PS  
op 24 november 2021.  

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van het Afsprakenkader weidevogels en de 
bijbehorende brief van de gezamenlijke landbouwpartijen; 

2.  het Afsprakenkader bij de behandeling van de omgevingsverordening 
te betrekken als onderdeel van de reactienota; 

3.  bij het aanbieden van de definitieve Omgevingsverordening aan PS 
het voorstel te doen om de uitwerking van de zorgplicht in de ontwerp 
Omgevingsverordening te laten vervallen; 

4. na drie jaar de effecten van het werken met dit afsprakenkader te 
evalueren, waarover nadere afspraken met de landbouwpartijen 
worden gemaakt; 

5.  de brief aan de landbouwpartijen vast te stellen (01934204); 
6.  de brief aan PS gewijzigd vast te stellen (01934041); 
7.  de reeds gereserveerde € 50.000 (uit de nota Weidevogels) voor een 

subsidieregeling vliegende hectares als impuls gebruiken voor de 
uitvoering van het afsprakenkader. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestuurszaken  B2 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. Beantwurding skriftlike fragen fan it CDA/ dhr. R. Algra oer soalen 

Iselmar d.d. 26 oktober 2021; 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van de ChristenUnie/ dhr. M. de 

Vries over brug Kootstertille d.d. 12 oktober 2021; 
d. Beantwoording schriftelijke vragen van het FvD/ mevr. W. Wymenga-

Kooistra over Europa lobby/ vaarwegen d.d. 18 oktober 2021; 
e. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/ dhr. J. Knol over 

vergunningen voor uitbreiden boerderijen bij natuurgebieden d.d. 28 
oktober 2021; 

f. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ dhr. J. Walrecht over 
onrendabele adressen (breedband) d.d. 26 oktober 2021; 

g. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ dhr. A. Zijlstra over 
staten en stinzen d.d. 29 oktober 2021. 

   
  D.S. beslute: 

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

mandateren die brieven vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestuurszaken  B3 Brieven aan Provinciale Staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Stand van zaken Economic Board Noord-Nederland’ 

(01936323) van de opgave Economie; 
c. Brief ‘Update voortgang maatregelen No en Moarn pakket november 

2021’ (01934270) van de opgave Economie; 
d. Brief ‘Wateruittreding en uitloging staalslakken Haak om Leeuwarden’ 

(01937461) van de afdeling Provinciale Waterstaat; 
e. Brief ‘Persbericht werkzaamheden viaduct De Centrale As’ 

(01937713) van de opgave Bestemming Fryslân. (Deze brief is 
afgelopen vrijdag verzonden.) 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven aan PS bij punt b, d en e vast te stellen; 
2. de brief aan PS bij punt c aan te houden. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestuurszaken 
 

 B4 Gebundelde jaarverslagen 2019-2020 van de interne 
toezichthouders voor informatiebeveiliging, 
gegevensbescherming en archivering 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De interne toezichthouders, CISO, Functionaris Gegegevensbescherming 
en de Provinciearchivaris komen tot de conclusie dat de organisatie 
vorderingen heeft gemaakt, maar dat de organisatie nog niet in control is op 
de onderwerpen informatie-beveiliging, gegevensbescherming en 
archivering. U treft ook een reactie van de dienst aan. 

   
  D.S. beslute: 

1. de Gebundelde jaarverslagen 2019-2020 vast te stellen; 
2. in te stemmen met de bevindingen in de jaarverslagen;   
3. de gebundelde jaarverslagen ter kennisname aan te bieden aan PS;  
4. de brief aan PS vast te stellen; 
5. kennis te nemen van reactie van IFZ; 
6. de directie opdracht te geven actieplannen/ verbeterplannen op te 

stellen;  
7. de aanbevelingen op te nemen in de Lijst van aanbevelingen; 
8. het verslag van 2021 in februari 2022 in de GS-vergadering te 

behandelen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
 
Vastgoed en 
Grondzaken 

 B5 Pachtbeleid 2022, definitieve lezing 

(Hoogland)   
  Aangehouden. 
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Omgevingszaken  B6 Beslissing op bezwaarschriften opdracht damhert 
(Fokkinga)   
  Aangehouden. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 17 t/m 23 november 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten gewijzigd vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Omgevingszaken  H3 Personele wijzigingen Commissie Bodemdaling Aardgaswinning 

Fryslân 2006 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor de schadeafhandeling als gevolg van bodemdaling door gaswinning 
zijn in Fryslân overeenkomsten gesloten met de NAM en Vermilion. De 
uitvoering van beide overeenkomsten is ondergebracht bij de Commissie 
bodemdaling aardgaswinning Fryslân. Dit voorstel gaat over de 
herbenoeming van een lid van de commissie. Daarnaast wordt het college 
geïnformeerd over het beëindigen van een lidmaatschap van de commissie.  

   
  D.S. beslute: 

1. de heer K.A. Beks opnieuw te benoemen als lid van de Commissie 
bodemdaling Fryslân voor de periode tot en met 1 juni 2024 en de 
benoemingsbrief aan hem vast te stellen (kenmerk 01881036); 

2. kennis te nemen van de beëindiging van het lidmaatschap van de heer 
van der Meer als een door de provincie benoemd lid van de Commissie 
bodemdaling Fryslân;  

3. de informerende brief aan de heer Van der Meer vast te stellen 
(kenmerk 01913000); 

4. de brief aan PS, waarin PS geïnformeerd wordt over wijziging van de 
samenstelling van de commissie, vast te stellen (kenmerk 01881924); 

5. de informerende brieven aan de overige partijen binnen de Commissie 
bodemdaling Fryslân, bestaande uit Wetterskip Fryslân, Vermilion en 
NAM, vast te stellen (kenmerken: 01883992, 01883997, 01882011). 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Biodiversiteit, 
landschap  

 H4 Deelname aan en leadpartnerschap van de provincie voor 
LIFEspace for Godwit en reserveren van de daarvoor benodigde 
cofinanciering 

(Hoogland, Fokkinga, 
Douwstra) 

 

  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 
Er wordt deelname aan en leadpartnerschap van de provincie voor het 
project LIFEspace for Godwit gevraagd. Het project LIFEspace for Godwit 
levert Fryslȃn middelen op voor de maatregelen binnen het Aanvalsplan 
Grutto en de Nota Weidevogels 2021-2030. Dit bestaat uit het creëren van 
ruime, grote, aaneengesloten gebieden waarin gunstige omstandigheden 
worden gecreëerd voor de Grutto door grondwaterstand te verhogen, 
predatiebeheer en aangepast duurzaam landgebruik. 

   
  D.S. beslute: 

DS en Cdk besluiten ieder voor hun eigen bevoegdheid 
1. in te stemmen met provinciale deelname en provinciaal 

leadpartnerschap voor het project LIFEspace for Godwit; 
2. in te stemmen met reservering van provinciale cofinanciering van  

€ 4.000.000,- mits de aanvraag gehonoreerd wordt door de Europese 
Commissie. 

   
   

 
Kultuer en 
gastfrijheid 

 H5 Rapport Merk Fryslân “de Friese taal als USP” 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Merk Fryslân heeft het rapport “de Friese taal als USP (Unique Selling 
Point)”   
opgesteld hoe de Friese taal te gebruiken in haar marketingactiviteiten. Dit 
plan ligt nu ter kennisgeving voor. 

   
  D.S. beslute: 

het rapport van Merk Fryslân “de Friese taal als USP” voor kennisgeving aan 
te nemen. 
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Groen Fryslân  H6 Openstelling ANLb Aanvalsplan Grutto 
(Hoogland, Fokkinga)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het aanvalsplan Grutto gaat vanaf 2022 starten met de eerste golf van  
13 gebieden binnen de 34 landelijke zoekgebieden uit het Aanvalsplan 
Grutto. Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft 
landelijk voor de start van het verzwaren en uitbreiden van het Agrarisch 
Natuur- en landschapsbeheer (ANLb) een bedrag van € 3 mln. beschikbaar 
voor 2022. In Fryslân kan gestart worden met 4 gebieden voor een som van 
€ 1,55 mln. 

   
  D.S. beslute: 

1.  het openstellingsbesluit ANLb 2022 vast te stellen; 
2. de subsidieregeling ANLb open te stellen van 25 november 2021 tot en 

met 30 november 2021 met een subsidieplafond van € 1.55 mln; 
3.  per collectief de subsidieplafonds voor beheerjaar 2022 als volgt vast 

te stellen:  
 Collectief It Lege Midden: Aldeboarn de Deelen voor € 400.000  
 Collectief Súdwestkust: Idzegea eo voor € 250.000  
 Collectief Westergo: Baarderadiel eo voor € 500.000  
 Collectief Noardelike Fryske Wâlden: Kollumergrien voor € 400.000.  

   
   

 
Bestuurszaken  H7 Jaarverslag 2020 adviescommissie bezwaar- en beroepschriften 

en klachten 
(Brok)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De externe adviescommissie voor bezwaar- en beroepschriften en klachten 
van de provincie Fryslân adviseert PS, GS en cdK over te nemen 
beslissingen over bezwaarschriften, administratieve beroepschriften en 
klachten. De Commissie doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van het Jaarverslag 2020 van de adviescommissie 
bezwaar- en beroepschriften en klachten; 

2.  het Jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan PS en met de 
aanbiedingsbrief aan PS gewijzigd vast te stellen; 

3.  de directie te vragen erop te sturen dat het college tijdig op 
bezwaarschriften kan besluiten, zodanig dat ten minste 85% van de 
dossiers tijdig wordt afgedaan. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Economie  H8 Deelname Europees Partnership Water4All 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het EU partnership Water4All is onderdeel van Horizon Europe en heeft tot 
doel om de Europese activiteiten rondom onderzoek en innovatie voor water 
te bundelen in de periode 2022-2028. De provincie gaat deelnemen aan dit 
partnerschap in het kader van haar beleidsdoelstellingen rondom het 
investeren in innovaties, samenwerken en ontwikkelen van clusters en 
ecosystemen. 

   
  DS en KfdK beslute, elts foar eigen foech: 

1. kennis te nemen van het EU partnership Water4All; 
2. in te stemmen met de deelname van de Provincie Fryslân aan het 

partnerschap in de eerste periode van het partnership Water4All (2022-
2023) 

3. in te stemmen met het aangaan en ondertekenen van de overeenkomst 
(Grant Agreement 1) voor de periode 2022-2023 met de partners van 
Water4All als de aanvraag wordt toegekend door de Europese 
Commissie.     

4. om in deze eerste periode de mogelijkheden te onderzoeken voor 
deelname aan het partnership voor de volgende twee periodes (2024-
2028). 
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Klimaat en 
energie 

 H9 Update wijziging inkoopstrategie energie voor Friese Overheden 
per 2024 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het huidige energiecontract dat de Coöperatie Openbare Verlichting & 
Energie Fryslân U.A. (OVEF) namens 17 Friese gemeenten en de Provincie 
Fryslân afgesloten heeft nadert het einde van de contractperiode. 
In navolging van het GS besluit van 21 september jl. om kennis te nemen van 
de gewijzigde inkoopstrategie van de OVEF en tevens het besluit Provinciale 
Staten per brief (briefkenmerk 01911929) hierover te informeren. Hebben we 
op 3 november jl. vanuit de OVEF een memo ontvangen betreffende de aan 
de algemene ledenvergadering eerder toegezegde nadere juridische- en 
inkoop technische onderbouwing. Dit ten behoeve van het kunnen nemen 
van een definitief besluit tot een gewijzigde inkoopstrategie voor energie voor 
Friese overheden per 2024 in de algemene ledenvergadering van de OVEF 
op vrijdag 26 november a.s. 
De nader ontvangen informatie geeft geen reden om het eerdere positieve 
concept besluit van de ALV ten aanzien van de gewijzigde inkoopstrategie te 
heroverwegen. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de van OVEF ontvangen oplegnotitie met bijlagen 
ten aanzien van de nadere juridische en aanbesteding technische 
onderbouwing; 

2.  de opgavenmanager Energie te mandateren tijdens de ALV van  
vrijdag 26 november a.s. om in te stemmen met de gewijzigde 
inkoopstrategie voor de Coöperatie Openbare Verlichting & Energie 
Fryslân U.A. 

   
   

 
  


