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Beslutelist gearkomste fan D.S. 25 mei 2021 
 
 ___________________________________________________________________________________  

Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
    
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 21 
 
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 18 maaie 2021 
    wurdt ûnferoare fêststeld. 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Bestuurszaken 
 

 B1 Zienswijze t.b.v. PS besluit omtrent het inleidend verzoek om 
een referendum te initiëren 

(Brok)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Er is op 20 april jl. een zgn. inleidend verzoek ingediend om een 
referendum te kunnen houden over een initiatiefvoorstel van Forum voor 
Democratie (FvD) om de Referendumverordening aan te passen. PS 
hebben op  
21 april jl. besloten om de beslissing op dit verzoek te verdagen naar  
26 mei a.s. De griffie bereidt het PS-stuk voor. Ten behoeve van de PS 
besluitvorming wordt voorgesteld dat uw college een zienswijze geeft 
(wordt nog in het Fries vertaald).  
Die zienswijze is overigens alleen nodig als het vereiste aantal 
ondersteuningsverklaringen is gehaald. Dat heeft de griffie (peildatum  
17 mei) nog niet kunnen vaststellen. Omwille van de tijd is dit GS-stuk 
alvast in procedure gebracht. 

   
  D.S. beslute: 

in te stemmen met de zienswijze. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
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Landbouw  B2 Budgetbrief POP3+ 2021-2022 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In januari 2021 is het Plattelandsontwikkelingsprogramma 3+ (hierna: POP 
3+) van start gegaan als twee jarige verlenging van het derde 
Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3, onderdeel van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Ter uitvoering van het POP 3+ 
is een budgetbrief opgesteld. Hierin is de inzet van de voor Fryslân 
beschikbare Europese middelen beschreven. Tevens worden verschillen 
tussen de budgetbrief van 2020 en 2021 verklaard en wordt een 
budgetschuif voorgesteld. 

   
  D.S. beslute: 

1. de bijgevoegde budgetbrief 2021 POP3/POP3+ vast te stellen; 
2. de budgetschuif van €150.000 POP 3+ EU-middelen maatregel 3 

“fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische 
ondernemingen van jonge landbouwers” naar maatregel 4 
‘’investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of 
aanpassing van landbouwbedrijven’’ vast te stellen; 

3. de budgetschuif van € 232.500 POP 3+ EU-middelen maatregel 3 
“fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische 
ondernemingen van jonge landbouwers” naar maatregel 6 “niet 
productieve investeringen water” vast te stellen.  

   
   

 
Publyksplein 
 

 B3 Gespreksverslagen BC Stikstof delen met de leden van 
Provinciale Staten 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De redactie van NRC Handelsblad heeft onlangs het IPO verzocht om 
afschriften van de gespreksverslagen van de BC Stikstof. In het IPO is 
afgesproken om de gespreksverslagen ook ter beschikking te stellen aan 
Provinciale Staten. Het college wordt gevraagd hiermee in te stemmen en 
de gespreksverslagen aan de Statenleden ter beschikking te stellen. 
Daarmee zijn de verslagen openbaar geworden en dus ook voor derden 
opvraagbaar.  

   
  D.S. beslute: 

1. de gespreksverslagen van de BC Stikstof over de periode 20 februari 
2020 tot en met 28 januari 2021 beschikbaar te stellen aan de leden 
van Provinciale Staten; 

2. de brief aan Provinciale Staten met kenmerk 01882162 te wijzigen en 
gedeputeerde Fokkinga te mandateren die brief vast te stellen; 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
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Bestemming 
Fryslân 

 B4 Pilot deelname Fonds Duurzaam Funderingsherstel 

(Hoogland)   
  Aangehouden. 
   
   

 
Bestuurszaken  B5 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 it CDA/ dhr. R. Algra oer Brêgen en 

lorentzslús Koarnwerdersân fan 5 maaie 2021; 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van het CDA/ dhr. A. Schelhaas 

over onterechte lage KDW Natura 2000-gebied Van Oordt’s Mersken 
d.d. 19 april 2021; 

d. Uitstel beantwoording schriftelijke vragen van de PvdD/  
dhr. M. Brouwer en GL/ dhr. J. Knol over thermisch gereinigde grond. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Bestuurszaken  B6 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om de onderstaande brieven vast te stellen: 
b. Brief ‘over communicatie van Gedeputeerde Staten met Provinciale 

Staten en pers belichten’ van de afdeling Bestuurszaken; 
c. Brief ‘Samenwerkingsafspraken NOVI’ (01869077) van de opgave 

Klimaat en Energie; 
d. Brief ‘Update dienstregeling treinconcessie Noordelijke lijnen’ 

(01877800) van de opgave Mobiliteit; 
e. Brief ‘Update sociale leefbaarheid, resultaat 31 Bestuursakkoord 

2019-2023’ (01849301) van de opgave Leefbaar Fryslân; 
f. Brief ‘Waddenglas’ (01881352) van de opgave Economie; 
g. Brief ‘ERTMS op noordelijke regionale spoorlijnen’ (01881928) van  

de opgave Mobiliteit (Deze brief is reeds verzonden.) 
   
  D.S. beslute: 

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

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Mobiliteit 
 

 B7 Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslan zienswijze 
Ontwerpbegroting 2022 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Conform de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie 
Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân wordt de ontwerpbegroting 2022 
inclusief beleidsmatige en budgettaire kaders via uw college voorgelegd 
aan Provinciale Staten voor hun zienswijze daarop aan het bestuur van het 
Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân. 
De nog door het bestuur van het Mobiliteitsbureau vast te stellen 
jaarrekening 2020 zal in het najaar aan Provinciale Staten beschikbaar 
worden gesteld.   

   
  D.S. beslute: 

1. de beleidsmatige en budgettaire kaders voor 2022 opgenomen in de 
ontwerp-begroting 2022 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie 
Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân voor kennisgeving aan te 
nemen; 

2. het PS-stuk ‘Zienswijze ontwerpbegroting Bedrijfsvoeringsorganisatie 
Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân 2022’, waarin aan Provinciale 
Staten wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen, te wijzigen;  

3. brief aan de agendacommissie van PS inzake verplaatsing 
behandeling zienswijze ontwerpbegroting 2022 Mobiliteitsbureau 
Noordoost Fryslȃn te wijzigen; 

4. gedeputeerde Fokkens te mandateren het PS-stuk en de brief aan 
PS vast te stellen.   

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Directie  B8 IPO kaderbrief 2022 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Door het IPO is de kaderbrief 2022 opgesteld die, conform het besluit van 
het IPO bestuur, gedeeld wordt met de Staten zodat zij eveneens input 
kunnen leveren hierover. Middels bijgaande brief worden zij hiertoe 
uitgenodigd. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de kaderbrief 2022; 
2.  de brief aan PS vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Concerncontrol  B9 Normenkader 2021 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Jaarlijks geven Provinciale Staten opdracht aan de accountant tot een toets 
op de financiële rechtmatigheid. Na de op handen zijnde wetswijziging is 
het College verplicht een rechtmatigheidsverantwoording toe te voegen aan 
de jaarrekening. Het normenkader met de controletoleranties en de 
verantwoordingsgrens waarbinnen de toets wordt uitgevoerd stellen 
Provinciale Staten vast en bestaat uit de (voor het betreffende verslagjaar) 
geactualiseerde lijst met externe en interne wet- en regelgeving. 

   
  D.S. beslute: 

1. het PS-stuk vast te stellen; 
2. kennis te nemen van de rapporterings- en goedkeuringstoleranties en 

de verantwoordingsgrens; 
3. de Notitie rechtmatigheidsverantwoording met controletoleranties en 

verantwoordingsgrens in te brengen in de auditcommissie; 
4. het Normenkader 2021 met de controletoleranties en de 

verantwoordingsgrens ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale 
Staten.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Bestuurszaken 
 

 B10 Subsidieaanvraag Stichting Nationaal Indië monument 1945-
1962 project Namen op Zuilen 

(Brok, Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 vraagt een bijdrage voor 
het project Namen op Zuilen. Het betreft het aanbrengen van 250 
ontbrekende namen van gesneuvelde militairen. Het betreft omgekomen 
veteranen uit heel Nederland uitgezonden naar het voormalige Nederlands-
Indië en Nieuw-Guinea. 

   
  D.S. beslute: 

de aanvraag van € 1.000,- toe te kennen en te betalen uit het 
representatiebudget GS. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 19 t/m 25 mei 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten van 18 t/m 24 mei 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
Taal en kennis 
 

 H3 Fersyk goedkarring oerdracht taken e.o. fan Gysbert Japicx 
Stifting nei stifting HCW De Tiid 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

It bestjoer fan de Gysbert Japicx (Holckema) Stichting (GJS) hat besletten om 
de taken en besittingen (û.o. it Gysbert Japicxhûs, museumstikken) oer te 
dragen oan de gemeente Súdwest-Fryslân en/of HCW De Tiid yn Boalsert. 
Foar de fierdere útfiering fan dit beslút fan it bestjoer is neffens kêst 22 lid 3 
fan de karbrief fan de stifting earst goedkarring nedich fan Deputearre 
Steaten fan Fryslân. 

   
  D.S. beslute: 

1.  yn te stimmen mei it formele fersyk fan de GJS foar ûntbining fan de 
stifting; 

2.  taheakke brief oan it bestjoer en de gemeente Súdwest-Fryslân, 
merkteken 01875765, te wizigje en deputearre frou Poepjes te 
mandatearje it brief fêst te stellen. 
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Bestemming 
Fryslân 

 H4 Beheerovereenkomst Hurdegaryp 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Eind 2019 is de spooronderdoorgang in Hurdegaryp open gegaan voor 
verkeer. Deze onderdoorgang is onderdeel van het project ‘Extra Sneltrein 
Leeuwarden – Groningen’. Met een overeenkomst tussen gemeente, 
provincie en ProRail worden afspraken gemaakt over het beheer, eigendom 
en onderhoud van de onderdoorgang. Deze overeenkomst ligt nu ter 
besluitvorming voor. 

   
  D.S. beslute: 

in te stemmen met het aangaan van de Beheerovereenkomst tussen ProRail, 
de gemeente Tytsjersteradiel en de Provincie Fryslân voor de onderdoorgang 
in Hurdegaryp. 

   
   

 
Economie 
 

 H5 Wijziging van het Openstellingsbesluit VIA 2021 
Ontwikkelingsprojecten en het Openstellingsbesluit VIA 2021 
Softwareprojecten 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De grote belangstelling voor de twee open gestelde VIA regelingen heeft 
geresulteerd dat het budget voor beide regelingen is overtekend. Het voorstel 
is om de twee Openstellingsbesluiten voor beide regeling aan te passen. 
Voor de regeling ten behoeve van de ontwikkelingsprojecten wordt de 
aanvraagperiode gewijzigd en het plafond met 2,5 miljoen euro verhoogd. 
Voor de regeling ten behoeve van de softwareontwikkeling wordt alleen de 
aanvraagperiode gewijzigd.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de wijziging van het Openstellingsbesluit 
Subsidieregeling VIA 2021 Ontwikkelingsprojecten;  

2. in te stemmen met de wijziging van het Openstellingsbesluit 
Subsidieregeling VIA 2021 Softwareontwikkeling. 
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Economie 
 

 H6 Ophoging budget en vaststellen wijzigingsregeling 
Voucherregeling MKB Fryslân 2021 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 8 december 2020 heeft uw college de Voucherregeling MKB Fryslân 
2021-2023 vastgesteld en opengesteld voor het jaar 2021. Het 
subsidieplafond voor 2021 bedroeg € 900.000 bij openstelling. Hiervan  
was € 600.000 beschikbaar voor het deelplafond ‘bedrijfsontwikkeling/ 
innovatie’. € 300.000 was beschikbaar voor het deelplafond ‘Strategisch HR’. 
Het laatstgenoemde deelplafond is inmiddels overvraagd. Hierbij stellen wij 
voor om het budget van de regeling met € 70.500 op te hogen vanuit het 
budget no en moarn 1 pakket faciliteren arbeidsmarkt ter financiering van een 
nieuw deelplafond waarbij subsidie kan worden aangevraagd voor 
‘strategische ondernemersontwikkeling’. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de bijgevoegde wijzigingsregeling “1e wijziging Voucherregeling MKB 
Fryslân 2021 – 2023” vast te stellen; 

2.  de bijgevoegde “Wijziging Openstellingsbesluit Voucherregeling MKB 
Fryslân 2021” vast te stellen; 

3.  de bijgevoegde begrotingswijziging bij de 2e berap aan PS voor te 
leggen ter vaststelling om het resterende budget voor kleinere 
opdrachten binnen faciliteren arbeidsmarkt in te zetten voor een nieuwe 
activiteit binnen de Voucherregeling MKB Fryslân 2021; 

4.  de bijgevoegde brief aan PS inclusief de bijlage “Eindrapportage 
Voucherregeling MKB Fryslân 2020” vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Bestemming 
Fryslân 

 H7 Subsidieaanvraag Parkhaven (Investeringsagenda Drachten 
Heerenveen) 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Er is een subsidieaanvraag binnen gekomen voor het project Parkhaven van 
de gemeente Smallingerland. Dit project komt voort uit de 
Investeringsagenda Drachten Heerenveen. De gemeente vraagt een 
provinciale bijdrage uit de agenda ter hoogte van €837.250,-.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de subsidieaanvraag voor het project Parkhaven; 
2. in te stemmen dat het project vanaf 1 januari 2021 subsidiabel is, 

waarmee een uitzondering wordt gemaakt op grond van artikel 1.10 lid 
5 sub b van de Algemene Subsidieverordening 2013;  

3. de subsidiebeschikking (met kenmerk 01880175) vast te stellen. 
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Bestemming 
Fryslân 

 H8 Subsidewijzigingsverzoek Heerenveen Beter Bereikbaar 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Er is een subsidiewijzigingsverzoek binnen gekomen voor het project 
Heerenveen Beter Bereikbaar (HBB) door de gemeente Heerenveen.  
Het verzoek is om de einddatum van het project, als ook de mijlpaal van 
openstelling van de Oranje Nassaulaan op te schuiven van  
31 december 2022 naar 31 december 2023. De vertraging is opgelopen door 
een complexer participatietraject en daardoor langere procedure van het 
bestemmingsplan van de Oranje Nassaulaan. Daarnaast voegt de gemeente 
de Burgemeester Falkenaweg toe aan het project HBB.  

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met het subsidiewijzigingsverzoek voor het project 
Heerenveen Beter Bereikbaar; 

2.  de gewijzigde subsidiebeschikking (met kenmerk 01880650) vast te 
stellen. 

   
   

 
Infrastructuur 
 

 H9 Verlenging en wijziging subsidie aan Stichting Innovatiehuis 
Drachten 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Stichting Innovatiehuis Drachten heeft in 2016 een subsidie ontvangen. Deze 
subsidie liep tot 31 december 2020. Gevraagd wordt deze subsidie te 
verlengen tot 31 december 2021 om het project ‘Hier Huist Innovatie’ af te 
ronden. Mede vanwege Covid19 is dit project niet goed afgerond in 2020. Dit 
project is van toegevoegde waarde voor de ondernemers en door de subsidie 
te verlengen kan dit goed worden afgerond. Ook heeft de gemeente op die 
manier de tijd om samen met de stichting Innovatiehuis Drachten te kijken 
naar een mogelijk vervolg.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het verlengen van de begrotingssubsidie aan 
Innovatiehuis Drachten tot en met 31 december 2021; 

2. in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen tussen de kostenposten 
van de verlengingsbeschikking; 

3. bijgevoegde wijzigingsbeschikking (01877064) aan de Stichting 
Innovatiehuis Drachten vast te stellen. 
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Bestuurszaken  H10 Representatiekosten GS eerste kwartaal 2021 
(Brok)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de Declaratiewijzer CdK en gedeputeerden is vastgelegd dat GS achteraf 
de uitgaven per kwartaal autoriseren en vervolgens publiceren. De 
desbetreffende bijlagen gaan hierbij. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de verantwoording van het overzicht 
Representatiekosten GS eerste kwartaal 2021; 

2. in te stemmen met de publicatie op de website van de provincie van de 
Websiteversie Representatiekosten GS eerste kwartaal 2021. 

   
   

 
Omgevingszaken  H11 Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en handhaving 2020 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het provinciale Jaarverslag VTH 2020 is de uitvoering van alle provinciale 
VTH-taken voor de fysieke leefomgeving beschreven. De uitvoering vindt 
deels plaats door de provincie zelf en deels door de uitvoeringsdiensten 
FUMO en ODG. Het vaststellen van een VTH-jaarverslag door GS en het in 
kennisstellen van PS is een wettelijke verplichting. 

   
  D.S. beslute: 

1. het Jaarverslag VTH 2020, met bijbehorende bijlages 1, 2, 4, 5, 6 en 7 
vast te stellen;  

2. in te stemmen met het Jaarverslag Brzo Noord 2020 wat als bijlage 3 
deel zal uit maken van het Jaarverslag VTH 2020; 

3. de aanbiedingsbrief aan PS waarmee het Jaarverslag ter kennisname 
wordt aangeboden, vast te stellen (kenmerk 01858118); 

4. de aanbiedingsbrief aan FUMO, waarin zij wordt geïnformeerd over het 
Jaarverslag VTH 2020, vast te stellen (kenmerk 01859555); 

5. de aanbiedingsbrief aan ODG, waarin zij wordt geïnformeerd over het 
Jaarverslag VTH 2020, vast te stellen (kenmerk 01859608). 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Landbouw 
 

 H12 Openstellingsbesluit POP3+ maatregel 1 trainingen, workshops, 
ondernemerscoaching & demonstratie, algemeen 2021 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om de POP 3+ maatregel 1 ‘trainingen, workshops, 
ondernemerscoaching & demonstratie’ van de Regeling POP 3 subsidies 
provincie Fryslân, in 2021 open te stellen voor aanvragen.  

   
  D.S. beslute: 

1. het bijgevoegde openstellingsbesluit ‘Openstellingsbesluit POP3+ 
Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties, 2021’ 
vast te stellen;  

2. de bijdrage van de provincie Fryslân vast te stellen op €960.000, 
namelijk €800.000 cofinanciering en €160.000 uitvoeringskosten voor 
SNN en RVO. 

   
   

 
Groen Fryslân  H13 Beheer en onderhoud van natuurgebieden in eigendom provincie 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de gehele provincie realiseert de provincie nieuwe natuurgebieden die, in 
afwachting van de verkoop, dienen te worden beheerd. Voorgesteld wordt om 
voor 2021 ca. 300 ha ingerichte natuurgebieden die nog in eigendom zijn van 
de provincie door Staatsbosbeheer te laten beheren. Daarvoor kan een 
vergoeding worden betaald van € 88.400,-. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het enkelvoudig aanbesteden van een dienst aan 
Staatsbosbeheer voor een bedrag ter grootte van € 88.400,- voor het 
beheer van de ingerichte provinciale natuurgronden (ca. 300 ha) voor 
2021; 

2. de opgavemanager Grien Fryslân te machtigen de opdracht hiertoe te 
ondertekenen. 
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Kultuer en 
gastfrijheid 

 H14 Provinciale Cofinanciering Op Paad lâns it Waad en 
Waddengastronomie Investeringskader Waddengebied 

(De Rouwe, Fokkens)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Ter realisering van de majeure opgave Versterken en Vermarkten 
Werelderfgoed Waddenzee van het Investeringskader Waddengebied, zijn 
twee projecten ontwikkeld: Op Paad lâns it Waad én Waddengastronomie.   
Op 14 april 2020 en 3 november 2020 hebben GS de intentie uitgesproken tot 
het verstrekken van een cofinancieringsbijdrage voor deze projecten onder de 
voorwaarde dat het Waddenfonds een subsidie zou verstrekken aan deze 
projecten. In december 2020 (Op Paad) en maart 2021 
(Waddengastronomie) nam het Waddenfonds hierover een positief besluit.   
Voorliggende GS-stuk is gericht op het nemen van het besluit over de 
cofinanciering van beide projecten voor een  bedrag van € 540.506 (Op 
Paad) en € 212.706 (Waddengastronomie).   

   
  D.S. beslute: 

1. op grond van de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme, 
paragraaf 6.1 Cofinanciering Waddenfonds Fryslân, een 
cofinancieringsbijdrage van maximaal € 540.506 te verstrekken aan 
Gemeente Waadhoeke, als trekker en penvoerder van het project Op 
Paad lâns it Waad, door bijgevoegde subsidieverleningsbeschikking 
met kenmerk 01877337 te ondertekenen;  

2.  op grond van de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme, 
paragraaf 6.1 Cofinanciering Waddenfonds Fryslân, een 
cofinancieringsbijdrage van maximaal € 212.706 te verstrekken aan St. 
Waddengroep als trekker en penvoerder van het project 
Waddengastronomie, door bijgevoegde subsidieverleningsbeschikking 
met kenmerk 01874997 te ondertekenen;   

3. de bedragen van respectievelijk € 540.506 (Op Paad) en € 212.706 
(Waddengastronomie) ten laste te brengen van het 
cofinancieringsbudget IKW/Waddenfonds;  

4. de daarvoor benodigde bijgevoegde begrotingswijzigingen vast te 
stellen.  
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Groen Fryslân  H15 Verlenging Borgingsdocument N2000 maatregelen 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In 2015 hebben de terreinbeherende organisaties, het Wetterskip Fryslan en 
de provincie Fryslân een overeenkomst gesloten, dat voorziet in de uitvoering 
en financiering van de PAS-maatregelen in de Natura 2000-gebieden. Dit 
Borgingsdocument is opgesteld met het oog op het bereiken van een goede 
staat van instandhouding van de voor stikstofgevoelige habitats. Het 
Borgingsdocument loopt op 1 juli 2021 af. Voorgesteld wordt om in te 
stemmen met het verlengen van het Borgingsdocument tot en  
met 31 december 2023 door ondertekening van de Overeenkomst verlenging 
Borgingsdocument in juni 2021. 

   
  D.S. en KfdK beslute,elts foar eigen foech: 

1.  in te stemmen met het aangaan van de Overeenkomst Verlenging 
Borgingsdocument en gedeputeerde Hoogland te mandateren 
eventuele aanpassingen door te voeren; 

2.  gedeputeerde Hoogland volmacht te verlenen de bovengenoemde 
overeenkomst te ondertekenen middels een schriftelijke ronde in de 
maand juni 2021. 
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