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Beslutelist gearkomste fan D.S. 26 oktober 2021 
 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 43    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 12 oktober 2021 
   wurdt wizige fêststeld.  
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Publyksplein  B1 Agenda Netwerk Noordoost Fryslan III 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en 
Tytsjerksteradiel, Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân weten al jaren 
wat samenwerken is. Dat samenwerken loont, bewijzen deze partijen sinds 
2012. ANNO III is een vervolg op de eerdere ANNO I en ANNO II 
samenwerking. Hoewel provincie en wetterskip geen onderdeel van de 
regio an sich zijn, verbinden zij zich wel aan deze samenwerking, om zo 
ook eigen beleidsdoelen te realiseren. Om de samenwerking kracht bij te 
zetten is een samenwerkings-agenda opgesteld. De agenda wordt uw 
college ter vaststelling voorgelegd en aansluitend ter kennisname gestuurd 
aan Provinciale Staten. 

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

1. de samenwerking in Netwerk Noordoost voort te zetten; 
2. de Agenda Netwerk Noordoost III vast te stellen; 
3. de Samenwerkingsovereenkomst uitvoering Agenda Netwerk 

Noordoost aan te gaan; 
4. gedeputeerde Fokkinga te mandateren om de samenwerkings-

overeenkomst incluis de bijlagen Handboek Netwerk Noordoost en 
Agenda Netwerk Noordoost namens de provincie Fryslan te 
ondertekenen; 

5. de Agenda ANNO III, de samenwerkingsovereenkomst en het 
handboek ter kennisname aan te bieden aan Provinciale Staten; 

6. de aanbiedingsbrief aan PS vast te stellen (kenmerk: 01924343). 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
  



 
2 

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

 

gearkomste fan D.S. 26 oktober 2021 

 
Publyksplein  B2 Intern introduceren Coronatoegangsbewijs 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Als ambtelijke organisatie willen wij op een verantwoorde manier omgaan 
met de door de regering opgestelde coronamaatregelen. Daarom heeft het 
coronateam een advies opgesteld aangaande het gebruik van het 
coronatoegangsbewijs tijdens bijeenkomsten die door Provincie Fryslân 
worden georganiseerd. Het advies gaat uit van goed gastheerschap en ziet 
toe op het uitvragen van een coronatoegangsbewijs bij aanvang van 
bijeenkomsten met 50 of meer deelnemers. Hierbij wordt er geen 
onderscheid gemaakt tussen interne medewerkers of externe gasten.  

   
  D.S. beslute: 

geen coronatoegangsbewijs te vragen tenzij dat vanwege geldende 
regelgeving landelijk/ gemeentelijk nodig is. 

   
   

 
Bestuurszaken  B3 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. Beantwoording schriftelijke vragen van de ChristenUnie/  

dhr. M. de Vries over verkeerslawaai N359 Workum d.d. 5 oktober 
2021; 

c. Beantwurding skriftlike fragen fan de FNP/ dhr. W. Veenstra oer 
stopljocht op de Westhoek d.d. 29 septimber 2021; 

d. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ mevr. H. Janssen, 
GrienLinks/ mevr. C. Kuipers, de PvdD/ dhr. M. Brouwer en de FNP/ 
dhr. W. Veenstra over toename aantal geiten d.d. 30 september 
2021. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brief bij punt b te wijzigen en gedeputeerde Fokkens te 
mandateren die brief vast te stellen; 

2. de brieven bij punt c en d vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

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

Voorgesteld wordt de onderstaande brief vast te stellen: 
b. Brief ‘Waddenglas’ (01925331) van de opgave Economie; 
c. Brief ‘Beantwoording vragen Statencommissie 13 oktober 2021 over 

IPO/BIJ12 begroting 2022’ (01927783) van de afdeling Financiën en 
Middelen 

   
  D.S. beslute: 

de brieven aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Vastgoed en 
Grondzaken 

 B5 Pachtbeleid 2022 

(Hoogland)   
  Ingetrokken. 
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Mobiliteit  B6 Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2022 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2022 is een uitwerking van 
het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan en de ontwerpbegroting 2022, in 
het bijzonder van programma 2 Infrastructuur. GS stellen hiermee binnen 
de ontwerpbegroting de deelprogramma’s voor infrastructuur vast voor het 
komende jaar. PS ontvangen het UP V&V zoals gebruikelijk als 
aanvullende informatie bij de begrotingbehandeling in november.   

   
  D.S. beslute: 

1. het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2022 en de hierin 
opgenomen deelprogramma’s voor infrastructuur vast te stellen; 

2. de aanbiedingsbrief aan PS vast te stellen; 
3. de monitoringrapportage 2020 vast te stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 B7 Financiële positie Thialf 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Provinciale Staten en de Tweede Kamer krijgen per brief de laatste 
informatie over de financiële positie van Thialf. Deze informatie is relevant 
voor de bespreking van de Begroting 2022 in Provinciale Staten en het 
onderdeel Sport van de Rijksbegroting.  
Uit deze begrotingen zijn bijdragen nodig om de toekomst van Thialf 
financieel veilig te stellen. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de brief aan de sportwoordvoerders van de Tweede Kamer gewijzigd 
vast te stellen; 

2.  de brief aan Provinciale Staten gewijzigd vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

G B8 Herijking PCLG 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Naar aanleiding van het spoeddebat in Provinciale Staten d.d. 24 maart 2021 
zijn twee toezeggingen gedaan. Deze toezeggingen gingen in essentie over 
de samenstelling c.q. vertegenwoordiging in de PCLG en de balans tussen 
natuur en landbouw in deze commissie. Een extern bureau is gevraagd om 
deze herijking vorm te geven middels een zorgvuldig proces. Het 
Adviesrapport Herijking PCLG ligt nu voor ter besluitvorming, waarbij zowel 
de PCLG als de belangstellenden advies over dit adviesrapport hebben 
uitgebracht.  

   
  D.S. beslute: 

1. ten aanzien van Adviesrapport Herijking van bureau Noordtij (in de 
neiere taljochting staan de uitgeschreven adviezen) 
a. in te stemmen met adviezen 1 t/m 3, 5,6 en 8 t/m 13; 
b. Niet in te stemmen met advies 4; 
c. deels in te stemmen met advies 7, voor het onderdeel omvang van 

de PCLG en daarmee blijft de omvang van de PCLG gelijk, en 
wordt deze niet uitgebreid;  

2. aanvullend op het Adviesrapport 
a. invulling te geven aan de oproep van belangstellenden om direct 

een interventie op de samenstelling te plegen. Deze interventie 
betreft de aanstelling van een landbouw en 
natuurvertegenwoordiger vanuit de belangstellenden per  
1 januari 2022, ter vervanging van huidige leden die per 1 juli 2022 
de PCLG verlaten na twee zittingstermijnen; 

b. een tijdelijke commissie c.q. werkgroep, samengesteld uit een 
aantal PCLG leden en een aantal belangstellende partijen, 
opdracht te geven de verbeterde werkwijze verder uit te werken 
(advies 5); 

c. Na afronding van de werkwijze het reglement hierop aan te 
passen.  

3. na een periode van twee jaar, zijnde 1 januari 2024, een evaluatie uit te 
voeren over de opvolging en werking van de adviezen.  

4. bijgevoegde PS brief vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

   



 
6 

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

 

gearkomste fan D.S. 26 oktober 2021 

 
Leefbaar Fryslân  B9 Stand van zaken Omgevingswet 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de bijgevoegde brief geven we de stand van zaken weer voor de 
verschillende kerninstrumenten van de Omgevingswet, waaronder het 
Omgevingsprogramma en de Omgevingsvisie. Daarnaast gaan we in op 
ontwikkelingen en mogelijke uitvoeringsrisico’s met betrekking tot de 
implementatie van de Omgevingswet binnen de provincie Fryslân.  

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de stand van zaken van de Omgevingswet; 
2.  de informerende brief aan PS (kenmerk 01909855) vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 13 t/m 26 oktober 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Financiën  H3 Septembercirculaire provinciefonds 2021 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de septembercirculaire van het provinciefonds is de raming van de 
algemene uitkering en de decentralisatie-uitkeringen opgenomen. In deze 
circulaire vindt een bijstelling plaats van het accres, de middelen voor  
de Wet Open Overheid (Woo) en er worden extra middelen aan de 
decentralisatie-uitkeringen toegevoegd. De inkomsten van het 
provinciefonds stijgen met name door de verhoging van het accres. Gezien 
de meer dan gemiddelde stijging van het accres in 2022 is voor dit jaar een 
marge ingebouwd van minus 2% (i.p.v. 1%). De septembercirculaire leidt 
tot een toename van VAR per het einde van de coalitieperiode (2023)  
van € 4,5 mln en totaal € 122,8 mln. 

   
  D.S. beslute: 

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

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
  



 
8 

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

 

gearkomste fan D.S. 26 oktober 2021 

 
Leefberens 
 

 H4 Technische wijziging regeling Flexpool versnelling voorfase 
woningbouw provincie Fryslân 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Der is in technyske wiziging fan de op 12 oktober 2021 troch DS fêststelde 
regeling nedich omdat de yn artikel 14 neamde ferantwurding fia SISA 
allinne fan tapassing is opferstrekste subsydzje dy’t dutsen wurdt mei 
Ryksmiddels.  De ferantwurding troch de gemeenten wurdt mei de wiziging 
regele yn de beskikking en net yn de subsydzjeregeling.  

   
  D.S. beslute: 

de ‘Subsidieregeling Flexpool versnelling voorfase woningbouw provincie 
Fryslân’ te wizigjen neffens taheakke regelingswiziging.  

   
   

 
Klimaat en energie  H5 KlimOp – enkelvoudig verstrekken opdrachten aan 

Monumentenwacht, Museumfederatie en Doarpswurk 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Via het ontzorginsgprogramma verduurzamen klein maatschappelijk 
vastgoed (Klimop) kunnen vastgoedeigenaren gratis advies krijgen. Bij de 
realisatie van het programma spelen koepelorganisaties Doarpswurk, 
Monumentenwacht en Museumfederatie een cruciale rol. Het betekent voor 
hen extra werk. De kosten voor de ondersteuning liggen hoger dan 
€30.000,- waardoor wij niet zondermeer enkelvoudig onderhands mogen 
gunnen. De dienst adviseert om in deze specifieke situatie af te wijken van 
de standaard aanbestedingsregels en een enkelvoudige opdracht te 
gunnen aan genoemde organisaties. 

   
  D.S. beslute: 

eenmalig enkelvoudig onderhands opdrachten voor ondersteuning binnen 
KlimOp te gunnen aan Doarpswurk €88.935,-, Museum Federatie 
€115.652,- en Monumentenwacht €115.652,- inclusief BTW. Hiermee wordt 
afgeweken van de standaard regels voor aanbesteding.  

   
   

 
  


