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 ___________________________________________________________________________________  
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 4    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 19 jannewaris 2021 
   wurdt wizige fêststeld. 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Leefberens  B1 Startnotitie Programma Landschap 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

As útwurking fan de Omjouwingsfisy De Romte Diele is troch Provinsjale 
Steaten de opdracht jûn om te ûndersykjen oft der in Programma Lânskip 
opsteld wurde moat; hjirby wurde ús lânskippartners belutsen. Om dizze kar 
foar te lizzen oan Provinsjale Steaten is bygeande Startnotysje Programma 
Lânskip ûntwikkele. Yn dizze startnotysje steane in fjouwertal alternativen 
foar it al as net útwurkjen fan in Programma Lânskip, om sa antwurd te jaan 
op de fraach fan Provinsjale Steaten. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de Startnotysje Programma Lânskip fêst te stellen; 
2.  de Startnotysje Programma Lânskip foar te lizzen oan Provinsjale 

Steaten en Provinsjale Steaten de fraach foar te lizzen hokker alternatyf 
foar in provinsjale rol oangeande lânskip harren foarkar hat; 

3.  bygeande PS-stik fêst te stellen; 
4.  as foarkarsalternatyf oan te jaan om by in (eventueel) Programma 

Lânskip yn te setten op in útwurking fan alternatyf 3 en 4 en de 
ûntwikkeling op te pakken mei ús lânskippartners; 

   
  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. Beantwoording schriftelijke vragen van het CDA/ dhr. A. Meijerman 

over de aanpassing van de dienstregeling bus (01839115) d.d.  
8 januari 2021; 

c. Beantwurding skriftlike fragen ChristenUnie/ dhr. L. van der Pol oer Nij 
Poadium Fryske Musea (01840255) fan 7 jannewaris 2021; 

d. Beantwoording schriftelijke vragen van D66/ mevr. B. Bijlsma over 
aanleg glasvezel (01839405) d.d. 7 januari 2021; 

e. Utstel beantwurding skriftlike fragen fan de FNP/ dhr. W. Veenstra en 
PvdA/ mevr. H. Janssen oer lânskipswearden Noardwest-Fryslân 
(01841641) fan 6 jannewaris 2021; 

f. Beantwoording schriftelijke vragen van de FNP/ dhr. Knol en FVD/ 
dhr. Van Dijk over JeugdObe (01838488) d.d. 22 december 2021; 

g. Utstel beantwurding skriftlike fragen fan de FNP/ dhr. W. Veenstra 
oangeande it krúspunt fan de Reitsmastrjitte mei de N369 (Betonwei) 
(01841328) fan 18 desimber 2021; 

h. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/ dhr. J. Knol en 
D66/ mevr. B. Bijlsma over ganzenschade (01841749) d.d. 7 januari 
2021; 

i. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/ dhr. J. Knol over 
gaswinning Vermilion (01837274) d.d. 4 januari 2021. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
Bestuurszaken  B3 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De onderstaande brief aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Aanleveren stukken RES 1.0 en Startnotitie Klimaat en Energie’ 

(01841085)van de opgave Klimaat en Energie; 
c. Brief ‘Uitspraak Raad van State over vergunningverlening stikstof’ 

(01803437) van de opgave Groen Fryslân. 
   
  D.S. beslute: 

1. de brief aan PS bij punt b gewijzigd vast te stellen; 
2. de brief aan PS bij punt c vast te stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Frysk Kapitaal  B4 Wiziging Subsydzjeregeling Mei-inoar foar it Frysk 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Krekt foar it sluten fan de Subsydzjeregling Mei-inoar foar it Frysk op 31 
desimber 2020 binne der noch fjouwer subsydzjefersiken ynkaam dy’t 
foldogge oan de regeling en passe binnen de útfiering fan de BFTK 2019-
2023. Troch de útstelde wiziging wurdt de útfieringstermyn fan 12 moannen 
yn wurking steld, wêrtroch’t de koarte termyn fan mar in heal jier gjin 
knyppunt mear is. Soks soarget der foar dat der in realtistyske termyn is om 
de aktiviteiten út te fieren dêr’t subsydzje foar frege wurdt.   

   
  D.S. beslute: 

1.  de wizigingsregeling Subsydzjeregeling Mei-inoar foar it Frysk fêst te 
stellen; 

2.  it dermei mooglik te meitsjen om de beide subsydzjeoanfragen fan de 
gemeente Noardeast Fryslân en dy fan Opsterlân te honorearjen; 

3.  de subsydzjeoanfraach fan Wetterskip Fryslân foar in part te 
wegerjen. 

   
   

 
Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 B5 Brief Natuer mei de Mienskip over planning 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Natuer mei de Mienskip verzoekt in hun brief van 5/1/2021 om instemming 
met het volledige benutten van 2 jaren voor de pilot, tot de zomer van 2021, 
waarna de evaluatie zal worden gedaan. De aangepaste planning kwam 
reeds aan de orde bij hun eerdere (18/11/20) verzoek om additioneel 
budget. Voorgesteld wordt om in te stemmen met het verzoek t.a.v. de 
aangepaste planning. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het verzoek van NmdM om de volledige 2 jaar te 
benutten voor de pilot; 

2. de brief aan NmdM vast te stellen;  
3. de brief aan PS gewijzigd vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
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Landbouw  B6 Verstrekken begrotingssubsidie The Potato Valley 2021-2022 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt een begrotingssubsidie te verlenen aan The Potato 
Valley voor de periode 2021-2022 omdat hun projecten/ werkzaamheden 
passen binnen de beleidsdoelstellingen van de provincie Fryslân zoals 
neergelegd in het Bestuursakkoord ‘Geluk op 1’. De subsidie wordt verstrekt 
onder de ontbindende voorwaarde van de instemming van Provinciale 
Staten voor het opvoeren van The Potato Valley op de subsidiestaat via de 
eerste Berap 2021. 

   
  D.S. beslute: 

1. de Stichting The Potato Valley onder voorwaarden een subsidie te 
verlenen van in totaal € 100.000 voor de jaren 2021 en 2022;  

2. de subsidie te verstrekken onder de voorwaarde van instemming van 
Provinciale Staten bij de eerste Berap 2020; 

3. de bijgevoegde subsidiebeschikking vast te stellen. 
   
   

 
Omgevingszaken  B7 Besluit tot verlenen omgevingsvergunning Fripel B.V. te 

Drachten 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Fripel B.V., een provinciale inrichting, heeft een omgevingsvergunning 
aangevraagd voor onder andere het plaatsen van een trafostation op het 
perceel De Meerpaal 3 in Drachten. De welstandscommissie heeft negatief 
geadviseerd over het trafostation.  
B&W van de gemeente Smallingerland heeft geadviseerd het 
welstandsadvies over te nemen. Voorgesteld wordt om desondanks de 
vergunning te verlenen en daarbij af te wijken van het advies van B&W, 
onder andere om milieuredenen.  

   
  D.S. beslute: 

tot het verlenen van de op 17 april 2020 aangevraagde omgevings-
vergunning aan Fripel B.V. te Drachten.  
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 20 t/m 26 januari 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten van 20 t/m 25 januari 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
Ondernemend 
en energiek 
Fryslân 

 H3 Afboeken vordering Stichting Energy Challenges 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Stichting Energy Challenges Groningen heeft vanaf 2013 scholen geholpen 
met verduurzaming van hun gebouwen. Enerzijds door maatregelen door te 
voeren, anderzijds door leerlingen in te zetten bij gedragsverandering.  
In 2014 heeft de Stichting hiervoor een lening van de provincie gekregen 
van € 300.000,-. Ondanks enkele aanpassingen in de leningsvoorwaarden 
in 2018 is gebleken dat de Stichting niet meer aan haar verplichtingen kon 
voldoen. De Stichting heeft meermalen vergeefs om kwijtschelding 
gevraagd. In augustus 2019 heeft de Stichting besloten de activiteiten te 
stoppen omdat er geen zicht was op stabiele financiele situatie. In mei 2020 
heeft de Stichting zichzelf opgeheven. Met dit GS-stuk wordt aan uw college 
voorgesteld de lening niet terug te vorderen en af te boeken.   

   
  D.S. beslute: 

1.  de subsidieverlening aan de Stichting Energy Challenges Groningen 
in te trekken op grond van art. 4:48 eerste lid van de Awb (middels 
bijgevoegde brief met kenmerk 01838472); 

2.  het onverschuldigde betaalde subsidiebedrag van € 313.530,- niet 
terug te vorderen; 

3.  de bijgevoegde informerende brief aan PS te wijzigen en 
gedeputeerde Poepjes te mandateren die brief vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan Provinciale Staten.  
   

 
  



 
6 

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

 

gearkomste fan D.S. 26 januari 2021 

 
Vastgoed en 
Grondzaken 

 H4 Vaststelling Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsverplaatsing 
2021 - 2025 (SAB 2021 - 2025) 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De regeling Subsidie Agrarische Bedrijfsverplaatsing is geëindigd  
per 31 december 2020. Om deze regeling beschikbaar te houden als 
instrument om agrarische bedrijfsverplaatsing te stimuleren binnen 
projecten van de provincie, is het noodzakelijk om de regeling opnieuw vast 
te stellen en deze met terugwerkende kracht per 1 januari in werking te 
laten treden tot 31 december 2025. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsverplaatsing 2021 (SAB 2021) 
met een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 vast 
te stellen; 

2.  het aanvraagformulier SAB 2021 vast te stellen. 
   
   

 
Publyksplein 
 

 H5 Vaststelling afrekening project Kansen in Kernen fase 1, 
gemeente Tytsjerksteradiel (ANNO 1 project) 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het projecten programma Agenda Netwerk Noordoost 1 (ANNO 1) loopt ten 
einde. Ook het project Kansen in Kernen (KIK) fase 1 Tytsjerksteradiel, 
onderdeel van dit programma ANNO 1, is klaar en kan worden afgerekend. 
De gemeente Tytsjerksteradiel heeft voor dit project op 26 maart 2020 een 
subsidievastellingsverzoek bij de Provincie ingediend. In dit GS stuk kunt u 
kennisnemen van die subsidievaststelling en worden voorstellen gedaan de 
ontstane vrijval (het project is een stuk goedkoper uitgevoerd) voor een deel 
conform eerdere afspraken in te zetten voor de financiering van fase 2 van 
dit KIK-programma.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de subsidievaststelling van het ANNO 1 project 
Kansen in Kernen fase 1 Tytsjerksteradiel (bijlage 2); 

2. in te stemmen, om conform eerdere afspraken in het kader van de 
Programma aanpak Kansen in Kernen totaal  €  551.697,-- van de 
ontstane vrijval in fase 1 in te zetten voor KIK fase 2 (uitvoering KIK 
projecten Burgum en Hurdegaryp); 

3. in te stemmen met de gewijzigde subsidiebeschikking KIK fase 2 
(zaaknummer 2016-163108 docbase 01330077 – bijlage 3);  

4. een bedrag van € 150.253,-- van de gemeente Tytsjerksteradiel terug 
te vorderen;  

5. om niet in te gaan op het verzoek van de gemeente Tytsjerksteradiel 
om een deel van de vrijval KIK Tytsjerksteradiel fase 1 in te zetten 
voor kruispunt Quatrebras.    
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Groen Fryslân 
 

 H6 Opheegjen subsydzjeplafond foar de Subsydzjeregeling 
Kwaliteitsympuls Natuer en Lândskip (SKNL) 2020 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Dit DS stik giet oer it opheegjen fan it subsydzje plafond fan de 
Subsydzjeregeling Kwaliteitsympuls Natuer en Lânskip (SKNL) 2020. It  
opheegjen beslacht in bedrach fan € 25.000,--.  It plafond wie € 660.000, -- 
en is yn maart 2020 troch DS fêststeld. De grûn taksaasjes folle heger út 
dan dat der rûst wie(raming). Troch opheegjen kinne ek de lêste twa 
oanfregers SKNL meidwaan. It tekoart kin betelle wurde út it SKNL plafond 
fan 2018.  

   
  D.S. beslute: 

1. fêst te stellen om it op fêststelde plafond troch DS  yn maart 2020 fan 
€ 660.000 op te heegjen mei € 25.000,-- . It totaal komt dêrmei  
op € 685.000,--;  

2. it tekoart fan € 25.000,-- te beteljen út it SKNL plafond fan 2018; 
3. by de 1e berap 2021 it oerbleane saldo fan it subsydzjeplafond werom 

te boeken nei de Natuerpact middels foar ferwerving. 
   
   

 
Landbouw 
 

 H7 Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw 
Noord-Nederland 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor de regiodeal natuurinclusieve landbouw is in samenwerking met de 
provincies Groningen en Drenthe een overkoepelende Subsidieregeling 
Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland opgesteld die ter 
vaststelling aan u wordt voorgelegd. Doel van de regeling is het stimuleren 
van projecten die bijdragen aan het versnellen van natuurinclusieve 
landbouw in Drenthe, Fryslân en Groningen. De regeling wordt in de drie 
colleges van Gedeputeerde Staten vastgesteld, is gelijkluidend en treedt op 
dezelfde dag in werking. 

   
  D.S. beslute: 

de Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-
Nederland vast te stellen. 

   
   

 
 
  



 
8 

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

 

gearkomste fan D.S. 26 januari 2021 

 
MEIDIELINGS 

 
 a. Kwartaalrapportage arbeidsmarkt: voor kennisgeving aangenomen. 
  
 b. Uitspraken van de RvS inzake stikstof: besproken.  
 


