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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 48    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 23 novimber 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld.  
 
 
 
 
 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
    
Vastgoed en 
Grondzaken 

 B1 Pachtbeleid 2022, definitieve lezing 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Jaarlijks wordt het pachtbeleid vastgesteld door GS. Het pachtbeleid 2021 is 
op onderdelen aangepast, waaronder een verbod op het gebruik van 
pesticiden maar ook het stimulieren van de biodiversiteit. De basis voor het 
huidige en nieuwe pachtbeleid is in 2018 vastgesteld. Deze wijzigingen zijn 
nu in het nieuwe pachtbeleid 2022 opgenomen. 

   
  D.S. beslute: 

1. het pachtbeleid 2022 vast te stellen; 
2. bijgaande informerende brief aan Provinciale Staten vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Klimaat en 
energie 

 B2 Energieprogramma 2022-2025 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het ontwerp Energieprogramma 2022-2025 heeft van 11 september tot 23 
oktober 2021 ter inzage gelegen. De zienswijzen zijn samengevat en van 
een antwoord voorzien in de reactienota. Op een aantal punten heeft dit 
geleid tot aanpassing van het ontwerp. Het definitieve Energieprogramma 
kan nu ter instemming aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Op 23 
november jl heeft u dit voorstel in een eerste lezing besproken. De 
wijzigingen tov deze eerste lezing zijn in dit stuk geel gemarkeerd.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het Energieprogramma Fryslân 2022-2025; 
2. kennis te nemen van het achtergronddocument; 
3. de reactienota vast te stellen;  
4. kennis te nemen van het advies van de PCLG; 
5. het PS-stuk gewijzigd vast te stellen; 
6. in te stemmen met de begrotingswijziging. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Klimaat en energie  B3 Nieuwe opdracht FSFE BV 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Conform uw toezegging aan PS van mei jl. wordt u thans parallel aan de 
aanbieding van het Energieprogramma 2022-2025 en het voorstel m.b.t. het 
LEI een PS-stuk voor een vervolgopdracht voor het FSFE aangeboden. 
Belangrijkste wijzingen zijn een beperkte verruiming van de werkingssfeer, 
een beperkte verhoging van het risicoprofiel. Daarnaast wordt er een 
voorstel omtrent onderzoek naar mogelijke verlenging van het fonds 
gedaan. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de Notitie Strategische Uitgangspunten FSFE 
2022-2025; 

2. kennis te nemen van de Second Opinion Meerjarenprogramma FSFE; 
3. in te stemmen met de voorgenomen vervolgopdracht voor FSFE BV; 
4. bijgevoegd PS-stuk omtrent de voorgenomen vervolgopdracht voor 

het FSFE gewijzigd vast te stellen; 
5. vanwege het hogere risicoprofiel stevig de vinger aan de pols te 

houden bij het fonds en snel in te grijpen als de revolverendheid van 
het fonds in het gedrang komt. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Klimaat en energie  B4 Ontwikkelfinanciering voor Friese lokale energie-initiatieven 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het Bestuursakkoord Geluk op 1, 2019-2023 is opgenomen onder  
resultaat 7; ‘er komt een fonds voor het ondersteunen van particulieren en 
collectieven bij de ontwikkeling van energie-initiatieven ‘. Fûns Skjinne 
Fryske Enerzjy B.V. (FSFE) heeft hiervoor een voorstel gemaakt. Daarmee 
kunnen de collectieven de ontwikkeling van hun energie-initiatieven 
financieren bij FSFE zodat meer lokale projecten ook daadwerkelijk 
gerealiseerd worden. Het projectvoorstel is voor 4 jaar met de mogelijkheid 
dat u het tussentijds kan aanpassen of stoppen. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het voorstel van Fûns Skjinne Fryske Enerzjy BV 
(FSFE) ontvangen d.d. 10 november 2021 om een ontwikkelfaciliteit 
voor lokale energie-initiatieven (LEI) in te richten binnen FSFE; 

2. in te stemmen met het onder 1. omschreven voorstel van FSFE en 
onder de onder 4. omschreven voorwaarde te besluiten tot:  
a) het instellen van een ontwikkelfaciliteit voor LEI binnen FSFE; 
b) het wijzigen van het huidige Investeringsreglement FSFE met 

bijlagen conform de bijlage bij dit voorstel, dat daarmee in de 
plaats treedt van het bestaande Investeringsreglement; 

c) het vaststellen van de verdere voorwaarden waaronder de 
fondsbeheerder werkt, waaronder een aanvullende vergoeding 
voor de fondsbeheerder, door het vaststellen van het addendum 
op de management- en beheerovereenkomst conform de bijlage bij 
dit voorstel, tussen stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse Gemeenten (SVn) en FSFE; 

d) in te stemmen met besluitvorming buiten vergadering als bedoeld 
in artikel 33 van de statuten van FSFE; 

3. bijgevoegde Overeenkomst uitvoering LEI-Financieringen tussen de 
provincie en FSFE aan te gaan en te ondertekenen; 

4. de onder 2 en 3 omschreven besluiten te nemen onder de voorwaarde 
dat na een aankondiging als bedoeld in art. 4.16, eerste lid Aw 2012 
(“aankondiging met vrijwillige transparantie vooraf”) van het 
voornemen tot het sluiten van het onder 1. sub c) aangeduide 
addendum op Tenderned: 
• ofwel binnen 20 kalenderdagen geen kort geding is opgestart;  
• ofwel, indien binnen die termijn wel een kort geding is opgestart, de 

voorzieningenrechter het aangaan van het sub I. onder c) 
genoemde addendum op de management en beheerovereenkomst 
rechtmatig acht;  

5. de onder 2. omschreven besluiten onder de in 4. omschreven 
voorwaarde tevens te nemen als aandeelhouder van FSFE en deze 
als  besluit buiten vergadering op te nemen in bijgaande brief (nr. 
1934308) aan FSFE; 

6. bijgaande informerende brief aan PS (nr. 01935783) te wijzigen en 
gedeputeerde Poepjes te mandateren die brief vast te stellen; 

7. bijgevoegde Begrotingswijziging vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestuurszaken  B5 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 de PvdA/ mevr. E. Hamstra 

over treinuitval tussen Leeuwarden en Groningen d.d.  
5 november 2021; 

c. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ dhr. J. Stalenburg, 
GrienLinks/ dhr. J. Knol, de SP/ mevr. H. Goede en de PvdD/  
dhr. M. Brouwer over de opvolging van aanbevelingen t.a.v. 
containertransport ten noorden van de Waddeneilanden  
d.d. 6 november 2021; 

d. Beantwoording schriftelijke vragen van lid M. Goudzwaard/  
dhr. M. Goudzwaard over antwoordbrief op de motie ‘geen 
wisselpolders op vruchtbare landbouwgrond (kenmerk 01910312) d.d. 
3 november 2021; 

e. Uitstel beantwoording schriftelijke vragen van D66/ mevr. B. Bijlsma 
over ontgassing Friese wateren d.d. 27 oktober 2021. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven bij punt b, d en e vast te stellen; 
2.  de brief bij punt c gewijzigd 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 aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘afhandeling moties en toezeggingen 2576 en 2568 Gastvrij 

Fryslân’ (01939117) van de opgave Leefbaar Fryslân; 
c. Brief ‘Halfjaarlijkse stand van zaken Hegewarren’ (01939457) van  

het programma Veenweide; 
d. Brief ‘Afschrift brief aan minister KNMI richtscenario zeespiegelstijging 

voor genomen gaswinning Ternaard’ (01939094) van de afdeling 
Omgevingszaken; 

e. Brief ‘Afschrift gezamenlijke zienswijze verlenging gaswinning 
'Tietjerk'’ (01939125) van de afdeling Omgevingszaken; 

f. Brief ‘Update voortgang maatregelen No en Moarn pakket november 
2021 (1934270) van de opgave Ondernemend Fryslân. 

   
  D.S. beslute: 

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

2. de brief aan PS bij punt c in te trekken; 
3. de brieven aan PS bij punt d en e vast te stellen; 
4. de brief aan PS bij punt f te wijzigen en gedeputeerden Douwstra 

en Fokkens te mandateren die brief vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Leefberens  B7 In afwijking van de Asv de begrotingssubsidie verstrekken aan 

CvA Tsjûkemar voor Proces- en aanjaaggeld 2021 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In afwijking van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 
(hierna Asv) wordt voorgesteld subsidie te verstrekken op grond van de 
begroting aan de Club van Aanjagers Tsjûkemar (hierna CvA) voor het 
project Proces- en aanjaaggeld 2021 pilot Tsjûkemar, waarbij kosten die 
gemaakt zijn vóór indiening van de aanvraag als ook btw in afwijking van de 
Asv wel subsidiabel worden gesteld. Op 10 november hebben PS de 
subsidiestaat bij de 2e berap vastgesteld waardoor er een wettelijke 
grondslag is om subsidie te verlenen.  

   
  D.S. beslute: 

aan de Club van Aanjagers Tsjûkemar een begrotingssubsidie te 
verstrekken van € 50.000,- met toepassing van artikel 1.10, het vijfde lid, 
onderdelen a en b Asv, waarbij de omzetbelasting als ook kosten gemaakt 
vóór indiening van de aanvraag subsidiabel worden gesteld.  
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De nieuwe 
Afsluitdijk en 
IJsselmeerkust 

 B8 Inkoopstrategie Vismigratierivier Afsluitdijk 

(Fokkens)  Ingetrokken. 
   
   

 
Leefberens 
 

 B9 Uitrol DorpsOntwikkelingsMaatschappijen-methode over 
Fryslân 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het bestuursakkoord is de uitrol van de DOM-methode over Fryslân 
opgenomen. In dit GS informeren wij u over de stand van zaken. GS worden 
gevraagd de subsidieregeling voor de nieuwe Dorpsontwikkelings-
maatschappijen (DOM’s) vast te stellen. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de stand van zaken rondom de uitrol van de 
DOM-methode over Fryslân; 

2. de notitie ‘DOM: de slimme methode’ vast te stellen; 
3. de subsidieregeling DOM, bijbehorend risicoprofiel, 

openstellingsbesluit en het aanvraagformulier vast te stellen; 
4. de bijgevoegde begrotingswijziging ‘Subsidieplafond Subsidieregeling 

DOM’ vast te stellen. 
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Economie  B10 Digitaliseringsregeling Fryslan 2022 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het voorstel, in de vorm van de “Digitaliseringsregeling Fryslân 2022”, 
leggen wij aan uw college voor ter vaststelling. Wij stellen hierbij voor  
om € 600.000 beschikbaar te stellen. Daarbij stelt de dienst voor om de 
Digitaliseringsregeling Fryslân 2022 in één keer open te stellen  
per 11 januari 2022 tot en met 20 mei 2022 met een subsidieplafond  
van € 547.000.  

   
  DS en KfdK beslute, elts foar eigen foech: 

1. De bijgevoegde Digitaliseringsregeling Fryslân 2022 vast te stellen en 
hiervoor € 600.000 beschikbaar te stellen; 

2. Aan het SNN de opdracht te verstrekken de subsidieregeling uit te 
voeren voor € 53.000 op basis van de uitvoeringsofferte van het SNN 
d.d. 9 november 2021; 

3. Aan de opgavenregisseur OEF volmacht te verlenen om op basis van 
de ontvangen uitvoeringsofferte van SNN d.d. 9 november 2021 de 
definitieve opdrachtbevestiging te ondertekenen; 

4. Het bijgevoegde subsidieplafondbesluit Digitaliseringsregeling Fryslân 
2022, met een daaraan gekoppeld subsidieplafond van € 546.998 vast 
te stellen; 

5. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen waardoor € 546.998 
beschikbaar komt voor de DF 2022, € 53.002 voor bedrijfsvoering; 

6. Het bijgevoegde subsidieprofiel en risicoanalyse vast te stellen op 
gemiddeld; 

7. Het bijgevoegde mandaatbesluit SNN vaststellen; 
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Financiën  B11 Verzoek Alliander NV tot versterking kapitaalstructuur 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 31 mei 2021 heeft Alliander haar aandeelhouders verzocht om 
kapitaalversterking in de vorm van een reverse hybride converteerbare 
obligatielening. De lening is nodig om de noodzakelijke investeringen in het 
elektriciteitsnetwerk te kunnen bekostigen, die voortvloeien uit onder meer 
het klimaatakkoord en de RES-sen. Op 24 november 2021 is het verzoek 
van Alliander in PS behandeld voor wensen en bedenkingen.  
Er is nog geen oplossing voor het conflict met Alliander over de niet aflos-
bare achtergestelde lening die de provincie aan Alliander heeft verstrekt. 

   
  D.S. beslute: 

1.   om met in achtneming van de wensen en bedenkingen van PS 
definitief te besluiten Alliander een reverse converteerbare hybride 
lening te verstrekken voor een bedrag van minimaal € 76 mln. en 
maximaal € 95 mln.; 

2.   een voor provincie Fryslân oplossing te vinden voor het conflict over 
de huidige niet aflosbare achtergestelde lening verstrekt aan Alliander 
(met een omvang van € 32 mln.); 

3.   om met in achtneming van de wensen en bedenkingen van PS 
definitief te besluiten op de buitengewone vergadering van 
aandeelhouders op 2 december 2021 in te stemmen met het aan de 
Raad van Bestuur van Alliander NV delegeren van de bevoegdheid 
om een zodanig aantal gewone aandelen uit te geven met als doel om 
het leningsbedrag te converteren naar gewone aandelen in 
overeenstemming met de bepalingen van de leningsovereenkomst; 

4.   het formulier ‘Bijlage 3B, Mededeling definitief collegebesluit’, te laten 
ondertekenen door de CdK; 

5.   gedeputeerde Douwstra een volmacht te verstrekken om provincie 
Fryslân bij de BAvA van Alliander op 2 december 2021 te 
vertegenwoordigen; 

6.   de handtekeningpagina van de leningsovereenkomst ‘CLA’ te laten 
ondertekenen door de CdK; 

7.   de overeenkomst van lening die de provincie in december 2021 
aangaat t.b.v. de kapitaalverstrekking aan Alliander (maximaal € 95 
mln.) te laten ondertekenen door de CdK; 

8.   opgaveregisseur Financiën & Middelen, K. Groenveld, te mandateren 
voor het overboeken van maximaal € 95 mln. aan Alliander, zijnde  
de Kapitaalversterking aan Alliander (storting 15 december 2021). Het 
exacte bedrag wordt tijdens de BAvA van 2 december 2021 
bekendgemaakt; 

9.   uitvoering te geven aan de aangenomen motie van het CDA omtrent 
deelnemingenbeleid; 

10.  uitvoering geven aan de aangenomen motie van de Christen Unie 
omtrent het instellen van een bestemmingsreserve rente 
kapitaalverstrekking Alliander.  
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Omgevingszaken  B12 Beslissing op bezwaarschriften opdracht damhert 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 7 juli 2021 is aan de FBE de opdracht verzonden ten behoeve van 
afschot van damherten tot 31 juli 2022 in het gebied Katlijk-Oranjewoud en 
een zone daarom heen ten behoeve van de verkeersveiligheid. Er zijn 24 
bezwaarschriften ingediend tegen deze opdracht. Op 14 oktober heeft een 
hoorzitting plaats gevonden. Op 11 november hebben wij het advies van de 
bezwaarschriftencommisie ontvangen, op basis daarvan dient GS een 
besluit te nemen op de bezwaarschriften.  

   
  D.S. beslute: 

1.  het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen. De 
opdracht enkel in stand te laten voor het treffen van 
beheermaatregelen ter voorkoming van onnodig lijden van zieke of 
gebrekkige dieren; 

2.  om 7 van de 24 bezwaarschriften niet inhoudelijk te behandelen i.v.m. 
het ontbreken van belanghebbendheid of het te laat indienen van het 
bezwaarschrift; 

3. de bezwaren van bezwaarmakers 1 en 2 kennelijk niet-ontvankelijk te 
verklaren; 

4.  de proceskosten van 2 van de 24 bezwaarmakers te vergoeden. Dit 
betreffen alleen de bezwaarmakers die om een 
proceskostenvergoeding hebben verzocht; 

5.  de beslissingen op bezwaarschriften vast te stellen: 01934826, 
01934828, 01934830, 01934831, 01934832, 01934836, 01934839, 
01934841, 01934843, 01934848, 01934899, 01934900, 01934901, 
01934904, 01934905, 01934906, 01934907, 01934909, 01934910, 
01934912, 01934913, 01934915, 01934916, 01934917; 

6.  bijgevoegde informerende brief aan PS vast te stellen.   
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 24 t/m 30 november 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Taal en kennis 
 

 H3 Ferheging subsydzjeplafond regeling Lesoeren Frysk yn it 
ûnderwiis paragraaf 4.2 fan de Subsydzjeregeling kultuer en 
mienskip Fryslân 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De subsydzjeregeling Lesoeren Frysk yn it ûnderwiis wie iepen fan 2 april 
oant en mei 15 oktober 2021 en no blykt dat mei de yntsjinne oanfragen mear 
subsydzje oanfrege is as it fêststelde plafond foar 2021. Alle oanfragen 
foldogge oan de betingsten fan de regeling en drage by oan de ambysje 7a in 
fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ús ûnderwiis fan de beliedsnota ‘Nij 
Poadium’ foar it it fuortsterkjen fan de taal- en ûnderwiisstruktuer. Oan DS 
wurdt dêrom no foarlein om it subsydzjeplafond te ferheegjen mei € 40.180,- 
sadat alle subsydzje-oanfragen honorearre wurde kinne. 

   
  D.S. beslute: 

1.   It wizigingsbeslút ta ferheging fan it subsydzjeplafond foar de regeling 
lesoeren Frysk yn it ûnderwiis fêst te stellen; 

2.   taheakke begruttingswiziging fêst te stellen. 
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Economie  H4 Aanpassing en verlenging Subsidieregeling Friese Retailaanpak 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De openstelling van de Subsidieregeling Friese Retailaanpak loopt tot en  
met 17 december 2021. In dit GS-stuk wordt u voorgesteld deze 
subsidieregeling te verlengen tot en met 30 september 2022. Daarvoor wordt 
het Openstellingsbesluit gewijzigd.  
Tevens wordt u gevraagd in te stemmen met enkele kleine aanpassingen in 
de susbsidieregeling die op basis van voortschrijdend inzicht in de uitvoering 
van de regeling wenselijk zijn.  

   
  D.S. beslute: 

1. het Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Friese Retailaanpak 
vast te stellen;  

2. de openstelling van de Subsidieregeling Friese Retailaanpak te 
verlengen tot en met 30 september 2022; 

3. het Besluit tot wijziging van het Openstellingsbesluit Subsidieregeling 
Friese Retailaanpak vast te stellen.   

   
   

 
Landbouw 
 

 H5 Vaststelling openstellingsbesluit POP3+ niet-productieve 
investeringen natuur- en waterdoelen, 2022 

(Hoogland, Fokkinga)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Ter uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 3+ (POP3+) op 
basis van de bijbehorende subsidieregeling is voor maatregel 5 ‘niet-
productieve investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en 
hydrologische maatregelen stikstof’ een subsidieopenstelling opgesteld. De 
openstelling richt zich op de verdere inrichting en optimalisatie van natuur, 
biodiversiteit en water in de NNN gebieden in de provincie Fryslân. Het 
openstellingsplafond bedraagt € 2.6 mln. bestaande uit € 1.3 mln. EU- 
middelen en € 1.3 mln. Natuurpact middelen. De opgenomen openstellings-
periode is van 3 januari 2022 tot en met 3 februari 2022.  

   
  D.S. beslute: 

1. de budgetten zoals genoemd in tabel 1 van dit GS stuk te schuiven 
naar de POP3+ maatregel 5 ‘niet-productieve investeringen voor 
biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS;  

2. het openstellingsbesluit POP3+ maatregel 5 ‘Openstellingsbesluit 
POP3+ niet-productieve investeringen voor natuur- en waterdoelen, 
2022.’ vast te stellen; 

3. de bijdrage van de provincie Fryslân vast te stellen op € 1.560.000 
bestaande uit € 1.300.000 cofinanciering uit het Natuurpact en  
€ 260.000 uitvoeringskosten uit het BCB POP4. 
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 30 november 2021 

 
Subsidies  H6 Gedragslijn COVID-19 verzoeken subsidies verlengen tot en met 

2022 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Gedragslijn Covid-19 Subsidies zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten 
in maart 2020 wordt verlengd tot en met 2022. Op 1 juli 2022 zullen 
Gedeputeerde Staten een herijkingsmoment inlassen en besluiten of ook na 
2022 deze gedragslijn zal worden gehanteerd. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de gedragslijn covid-19 en subsidies zoals vastgesteld in april 2020 te 
bestendigen tot en met 2022; 

2.  per 1 juli 2022 te bepalen of en in hoeverre de gedragslijn ook na 2022 
zal worden gehanteerd; 

3. dit onderwerp op te nemen in de brief aan PS ‘Update voortgang 
maatregelen No en Moarn pakket november 2021’ van agendapunt B8  

   
   

 
Bestuurszaken  H7 Mandaat FUMO: uitvoering Wet Bibob 
(Brok, Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om de bevoegdheden en taken die de FUMO uitoefent op 
grond van de Wet Bibob, als onderdeel van het vergunningverleningsproces, 
expliciet te benoemen in het Mandaatstatuut FUMO. Dit om discussies in 
gerechtelijke procedures over de reikwijdte van dit mandaat uit te sluiten. 

   
  D.S. beslute: 

Bijlage 1 van het huidige Mandaatstatuut FUMO aan te vullen en de taken en 
bevoegdheden ten aanzien van de uitvoering van het Bibob-beleid expliciet te 
benoemen conform bijgevoegd besluit. 
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 30 november 2021 

 
Taal en kennis  H8 Utkomsten ynterne taalhifking 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Om goed úteinsette te kinnen mei it yntern taalbelied en de doelstellingen 
fêststeld troch DS yn de fizy Fanselssprekkend Frysk, hat de wurkgroep 
Yntern Taalbelied in ynterne taalhifking om it hjoeddeistige gebrûk en 
behearsking fan it Frysk fan de provinsjale meiwurkers yn kaart te bringen. Ek 
is neigien wêr’t meiwurkers ferlet fan hawwe kwa stipe om it Frysk faker brûke 
te kinnen yn harren wurk. Hjirby bringt de wurkgroep Yntern Taalbelied it 
kolleezje fan Deputearre Steaten op ‘e hichte fan de útkomsten. De 
útkomsten, de ynterne gearkomste fan 23 novimber en fjouwer fokusgroep-
diskusjes sille liede ta in nij plan fan oanpak dat de wurkgroep yn it earste 
fearnsjier fan takom jier foarleit oan it kolleezje fan Deputearre Steaten om 
fêst te stellen. 

   
  D.S. beslute: 

de útkomsten fan de ynterne taalhifking foar kundskip oan te nimmen. 
   
   

 
Economie  H9 Begrotingswijziging no en moarn pakket I 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In GS van 9 juni 2020 is de regeling Lok op 1: no en moarn I waarin  
5 miljoen euro wordt vrijgemaakt voor een herstelmaatregelenpakket 
geaccordeerd. In dit herstelmaatregelen-pakket is een deel voor bedrijfs-
voeringskosten meegenomen, waarvan 225.000 euro voor Subsidiezaken 
voor het beoordelen, beschikken, controleren en vaststellen van subsidies. In 
2020 is reeds 130.000 euro verstrekt, maar in 2021 zijn de bedrijfsvoerings-
kosten nog niet verwerkt. Hierbij doen we daarom een verzoek om de 
uitvoeringskosten conform begroting in hoogte van 95.000 euro vrij te maken.  

   
  D.S. beslute: 

de bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. 
   
   

 
  



 
14 

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

 

gearkomste fan D.S. 30 november 2021 

 
Groen Fryslân  H10 Beheercommissie Ravenswoud, beëindigen Beheercommissie 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In 2005 is de Beheercommissie Ravenswoud geïnstalleerd. Aan GS worden 
voorgesteld om deze beheercommissie te beëindigen. 

   
  D.S. beslute: 

1. de beheercommissie Ravenswoud van haar taken te ontheffen; 
2. de beheercommissie Ravenswoud en grondgebruikers hierover per 

brief te informeren; 
3. de grondgebruikers te informeren over een contactpersoon bij de 

provincie; 
4. de brieven aan de beheercommissie en aan de grondgebruikers vast te 

stellen. 
   
   

 
  



 
15 

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

 

gearkomste fan D.S. 30 november 2021 

 
Subsidies  H11 Afwijkingen van de Asv voor boekjaarsubsidies 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor de verleningen van de boekjaarsubsidies worden GS voorgesteld om 
het volgende te besluiten: 
- het afwijken van de indieningstermijn;  
- het toestaan van subsidiabel stellen van omzetbelasting; 
- het afwijken van de financiële verantwoording. 
Dit in afwijking van de huidige Asv en vooruitlopend op de nieuwe Asv.  

   
  D.S. beslute: 

1. om op grond van art. 2.2 lid 4 Asv af te wijken van de indieningstermijn 
uit art. 2.2 lid 1 Asv en de indieningstermijn voor de boekjaarsubsidies 
2022 vast te stellen op uiterlijk 31 december 2021; 

2. om voor boekjaarsubsidies die verleend worden tot het moment dat de 
nieuwe Asv van kracht wordt, op grond van artikel 1.10, vijfde lid, onder 
a Asv af te wijken van artikel 1.10, eerste lid, onder d Asv en 
aantoonbare niet-verrekenbare en niet-compensabele omzetbelasting 
als subsidiabel aan te merken; 

3. om voor boekjaarsubsidies die verleend worden op grond van de 
huidige Asv, op grond van artikel 3.7, tweede lid Asv af te wijken van 
het bepaalde in artikel 3.7, eerste lid, onder b Asv, in die zin dat het 
financiële verslag dient te bestaan uit: 

a. een opgave per subsidiabele activiteit van het bedrag van de 
werkelijk gemaakte en betaalde directe en indirecte kosten; 

b. onderscheid in directe en indirecte kosten per activiteit; 
c. toelichting op en specificatie van de gehanteerde verdeelsleutel 

van de indirecte kosten over de verschillende activiteiten; 
d. een opgave van het bedrag van de gerealiseerde opbrengsten, 

inclusief bijdragen van derden en een opgave van de gerealiseerde 
eigen bijdrage; 

e. een opgave van alle gehanteerde tarieven en bij afwijking van de 
hoogte ervan ten opzichte van de aanvraag een toelichting daarop; 

f. een verschillenanalyse (afwijkingen en toelichting op de 
afwijkingen) tussen aanvraag en realisatie per activiteit van de 
kosten en opbrengsten; 

g. de stand van eventuele reserves; 
4. om voor boekjaarsubsidies die verleend worden op grond van de 

huidige Asv, op grond van artikel 3.7a, tweede lid Asv af te wijken van 
het bepaalde in artikel 3.7a, eerste lid Asv, in die zin dat voor de 
accountants-controle de voorschriften uit de “Toelichting op controle 
eindverantwoording boekjaarsubsidies 2021”, zoals vastgesteld door 
GS op 15 december 2020 (GS001142) gevolgd dient te worden.           

   
   

 
  


