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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 44   
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 25 oktober 2022 
   wurdt ûnferoare fêststeld.   

 
 
 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Bestuurszaken  B1 Beliedsbrief partisipaasje 
(Brok)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

It hieltyd yntinsiver mei de mienskip wurkjen oan provinsjale opjeften freget 
dúdlikens oer rollen en ramten by partisipaasje. Yn 2023 geane boppedat nije 
wetten yn, dy’t oerheden ferplichtsje partisipaasjebelied op te stellen. Mei it 
beliedsbrief partisipaasje jouwe wy ynfolling oan dy ferplichting. It beliedsbrief 
is bedoeld foar de provinsjale organisaasje sels: polityk, bestjoer en 
meiwurkers. It biedt in dúdlik perspektyf en in konkrete oanpak 
(Partisipaasjehantrekken) op it mêd fan partisipaasje. Planning is  
op 21 desimber 2022 it beliedsbrief foar beslútfoarming oan Provinsjale 
Steaten foar te lizzen. 

   
  D.S. beslute: 

1. yn te stimmen mei it beliedsbrief partisipaasje; 
2. it beliedsbrief partisipaasje foar fêststelling foar te lizzen oan PS;  
3. it PS-stik wizige fêst te stellen; 
4. kennis te nimmen fan de Partisipaasjehantrekken.  

   
  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 42 
RvO vast. Het betreft: 
b. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/  

mevr. E. van der Hoek en PvdD/ dhr. M. Brouwer over voldoende 
schoon drinkwater d.d. 30 september 2022; 

c. Beantwoording schriftelijke vragen van de VVD/ dhr. M. Brands 
over Ja Jongu Nee Juh d.d. 18 oktober 2022; 

d. Uitstel beantwoording schriftelijke vragen GrienLinks/ dhr. J. Knol over 
Mestverwerking Fryslân BV te Wâlterswâld d.d. 13 oktober 2022 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven bij punten b en c vast te stellen; 
2. de brief bij punt d in te trekken. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

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

Voorgesteld wordt de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Indiening van het definitief GLB-NSP bij de Europese Commissie’ 

(02039593) van de opgave Landbouw; 
c. Brief ‘Toezegging verdiepend onderzoek dienstverleningscontracten’ 

(02039979) van de afdeling Personeelszaken; 
d. Brief ‘Terugkoppeling mogelijkheid meeliften op collectief 

energiecontract Friese overheden (OVEF)’ (02042154) van de opgave 
Klimaat en Energie. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
  



 
3 

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

 

gearkomste fan D.S. 1 november 2022 

 
Mobiliteit  B4 Nautische Verordening Fryslân 2023 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2023 gaat 
het vaarwegbeheer vanuit de Vaarwegenverordening Fryslân 2014 (VVF 
2014) over naar de Omgevingsverordening Fryslân (OvF). Omdat de OvF niet 
alles regelt, gaan de nautische bepalingen waar nodig geactualiseerd over 
naar de voorliggende Nautische Verordening Fryslân 2023.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de Nautische Verordening Fryslân 2023 inclusief 
bijlagen en deze stukken ter vaststelling aan te bieden aan PS; 

2. het PS-stuk vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Financiën  B5 Managementletter 2022 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Naar aanleiding van de interimcontrole 2022 heeft de externe accountant de 
managementletter opgeleverd. Hierin worden adviezen gegeven over de 
verbetering van de bedrijfsvoering. De accountant heeft een aantal 
bevindingen die door de dienst van een managementreactie zijn voorzien. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de managementletter 2022 van BDO; 
2. in te stemmen met de managementreactie zoals opgenomen in de 

memo aan de auditcommissie. 
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Groen Fryslân 
 

 B6 Provinciale Staten informeren over rapport Remkes in relatie tot 
Fryslân 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het kabinet heeft aangegeven de aanbevelingen uit het rapport van Johan 
Remkes in hoofdlijnen over te nemen. In deze brief informeren we Provinciale 
Staten over hoe de aanbevelingen zich verhouden tot het 
Uitvoeringsprogramma Stikstof en de landbouwagenda. 

   
  D.S. beslute: 

Provinciale Staten te informeren over het rapport Remkes en de appreciatie 
van het kabinet door bijgaande brief vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Vastgoed en 
Grondzaken 

 B7 Pachtbeleid 2023-2026 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Jaarlijks wordt het pachtbeleid vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Het 
pachtbeleid 2023 is gelijk aan het eerder vastgestelde pachtbeleid 2022. 

   
  D.S. beslute: 

1. de uitvoering Pachtbeleid 2023 – 2026 vast te stellen; 
2. het pachtbeleid niet meer jaarlijks te laten vaststellen, maar alleen 

indien er wijzigingen nodig zijn.  
3.      de pachtprijzen worden blijvend via de door gedeputeerde staten 

jaarlijks vast te stellen grondprijzenbrief vastgesteld 
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Publyksplein  B8 Uitstelverzoeken Iepen Mienskipsfûns 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Vraagt het college in te stemmen met een langere uitvoeringstermijn  
voor 3 verschillende IMF-projecten: “Opslagruimte historisch materiaal 
dorsvereniging Terschelling”, “Gemeenschapscentrum De Klink te Koudum” 
en “Multifunctionele ruimte Arum”.  De dienst heeft de maximaal toegestane 
uitsteltermijnen verleend. Het toestaan van extra uitvoeringstijd kan daarom 
alleen via GS in afwijking van de subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns 2016 
& 2020 met toepassing van de hardheidclausule uit de Algemene 
subsidieverordening provincie Fryslân 2013.  

   
  D.S. beslute: 

met toepassing van het bepaalde in artikel 5.4 Asv (hardheidsclausule) de 
maximale uitvoeringstermijnen zoals gesteld in artikel 12 van de regeling 
buiten werking te laten en in te stemmen met de verlengingsverzoeken van 
de volgende projecten en de brieven vast te stellen;   
a. PF-2019/197440 – brief: 2021759 - Opslagruimte historisch materiaal 

dorsvereniging Terschelling;  
b. PF-2019/203561 – brief: 2013443 - Gemeenschapscentrum De Klink; 
c. PF-2019/203558 – brief: 2035506 - Multifunctionele ruimte Arum; 
d. PF-2019/194611 - brief: 2038425 - Tûk elektrische deelauto Trynwâlden. 

   
 
Groen Fryslân  B9 Vaststellen Natura 2000-beheerplan Groote Wielen 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 21 juni 2022 hebben GS het ontwerp-beheerplan voor het Natura 2000-
gebied Groote Wielen vastgesteld voor de tweede beheerplanperiode 2023-
2028. Dit ontwerp-beheerplan is gepubliceerd en ter inzage gelegd. Op het 
ontwerp-beheerplan zijn zeven zienswijzen ingediend. De reacties op de 
zienswijzen zijn opgenomen in de reactienota en gaven geen aanleiding tot 
aanpassing van het ontwerp-beheerplan. Aan GS worden voorgesteld om het 
beheerplan ongewijzigd samen met de reactienota definitief vast te stellen, 
waarna dit definitieve besluit gepubliceerd wordt en in werking treedt. 

   
  D.S. beslute: 

1. het definitieve beheerplan Groote Wielen 2023-2028 met de reactienota 
vast te stellen en het besluit in het provinciaal blad te publiceren;  

2. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen; 
3. de informerende brief aan Provinciale Staten vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Groen Fryslân 
 

 B10 Openstelling Subsidie regeling Natuur- en Landschapsbeheer 
2023-2028 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Dit GS-stuk behandelt de openstelling van de subsidieregeling natuur- en 
landschapsbeheer voor de beheerjaren 2023 tot en met 2028. Het 
openstellingsbesluit hiervoor wordt ter vaststelling aan GS voorgelegd.  

   
  D.S. beslute: 

1.  het openstellingsbesluit natuur- en landschapsbeheer Fryslân 2023-
2028 inclusief bijlagen vast te stellen met een subsidieplafond van in 
totaal € 130.920.000,- waarvoor € 121.200.000 binnen het NNN en  
€ 9.720.000 buiten het NNN en het bijbehorende (digitale) 
aanvraagformulier SrNL; 

2.  de begrotingswijziging vast te stellen; 
3.  het afdelingshoofd Subsidies opdracht te verlenen de vaststelling- en 

verleningsbesluiten op te stellen en te verzenden;  
4.  de lopende SrNl beschikkingen van Staatsbosbeheer en Noardlike 

Fryske Wâlden na afgifte van de nieuwe beschikkingen vast te stellen; 
5.  bijgevoegde brieven aan Staatsbosbeheer en Noardlike Fryske Walden 

over voornemen tot afsluiten nieuwe subsidieperiode vast te stellen. 
   

 
Mobiliteit  B11 Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) 1.0 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Aan uw college wordt voorgesteld om in te stemmen met het Regionaal 
Mobiliteitsprogramma (RMP) 1.0 en de Nota van Antwoord op de ontvangen 
zienswijzen vast te stellen en om deze documenten ter besluitvorming aan 
Provinciale Staten (PS) aan te bieden. Uw college heeft op 5 juli 2022 het 
ontwerp RMP vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. PS zijn hierover op 5 
juli per brief geïnformeerd. Er zijn  
16 zienswijzen op het ontwerp RMP ingediend. De zienswijzen hebben niet 
geleid tot wezenlijke wijzigingen van het RMP ten opzichte van het ontwerp 
RMP.  

   
  D.S. beslute: 

1. de Nota van Antwoord van het Regionaal Mobiliteitsprogramma vast te 
stellen; 

2. in te stemmen met het Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) 1.0; 
3. het PS-stuk gewijzigd vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Leefberens  B12 Uitstel Invoeringsdatum Omgevingswet 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 14 oktober jl. heeft minister De Jonge een brief aan de Eerste Kamer 
gestuurd waarin hij hen meedeelt dat hij het niet verstandig vindt, om de 
Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking te laten treden. De 
invoeringsdatum wordt met een half jaar wordt uitgesteld. De consequenties 
van dit uitstel worden in dit brief aan P.S., op hoofdlijnen, toegelicht. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de brief van minister De Jonge aan de Eerste 
Kamer; 

2. de brief aan PS gewijzigd vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
 
  



 
8 

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

 

gearkomste fan D.S. 1 november 2022 

 
HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 26 oktober t/m 1 november 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten over de periode van 26 oktober tot en  

 met 1 november 2022 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 

 
Groen Fryslân 
 

 H3 Verlenging beheerplannen N2000-gebieden Noordzeekustzone/ 
Waddenzee 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voortouwnemer Rijkswaterstaat is voornemens om de beheerplannen van de 
Natura 2000-gebieden Waddenzee en Noordzeekustzone met 6 jaar te 
verlengen. RWS heeft aan de drie Waddenprovincies een brief gestuurd met 
een verlengingsbesluit en verzoek tot instemming voor de gebiedsdelen die 
onder verantwoordelijkheid van het Rijk vallen, en vaststelling voor de 
gebiedsdelen die onder de verantwoordelijkheid van de provincie Fryslân 
vallen. Aan GS worden voorgesteld in te stemmen met het verzoek van RWS.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de verlenging van de Natura 2000-beheerplannen 
Waddenzee en Noordzeekustzone voor de gebiedsdelen die onder 
verantwoordelijkheid van het Rijk vallen; 

2. de verlenging van de beheerplannen vast te stellen voor de 
gebiedsdelen die onder de verantwoordelijkheid van de provincie 
Fryslân vallen; 

3. de brief aan Rijkswaterstaat om hen te informeren over de instemming 
en vast te stellen;  

4. de informerende brief aan PS vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Leefberens  H4 Benoeming juryleden prijsvraag Herbestemming Fryske Pleats 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Steeds meer historische boerderijen verliezen hun agrarische functie, komen 
leeg te staan of raken verwaarloosd. De prijvraag “Nije fitaliteit troch âlde 
pleatsen” stimuleert het herbestemmen van boerderijen in Noordwest-Fryslân 
door middel van dakherstel. De uitslag van de prijsvraag staat gepland in 
januari 2023. Voor ligt nu het voorstel tot benoeming van de juryleden.  

   
  D.S. beslute: 

als leden van de jury voor de prijsvraag Nije fitaliteit troch Fryske Pleatsen te 
benoemen:  
- Theo Andreae  
- Piet Vellinga 
- Gerard Kremer 

   
 
Romtlike 
ûntwikkelingen 

 H5 Verlenen van een begrotingssubsidie voor versterking en 
doorontwikkeling archeologische steunpunten 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

St. Aerden Pleats heeft namens 3 steunpunten een verzoek ingediend om de 
presentatie van de steunpunten van Wijnaldum, Firdgum en Oudebildtzijl te 
vernieuwen. De steunpunten vormen met Hegebeintum de oudste 
steunpunten die sinds 1999/2000 onafgebroken functioneren. Zij vormen de 
ruggengraat van het steunpuntennetwerk in de kleistreek van Fryslân. Het 
betreft een begrotingssubsidie van € 46.250, - 

   
  D.S. beslute: 

1. St. Aerden Pleats een begrotingssubsidie te verlenen van € 46.250 voor 
versterking en doorontwikkeling archeologische steunpunten; 

2. de beschikking met kenmerk 02035465 vast te stellen. 
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Economie 
 

 H6 Instemming afspraken regio Zuidoost inzake programmering 
bedrijventerreinen 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De gemeenten in de regio Zuidoost hebben met elkaar meerjarige afspraken 
gemaakt over de programmering van bedrijventerreinen. Deze afspraken zijn 
inmiddels door de Colleges van de gemeenten bekrachtigd. Het verzoek van 
de gemeenten aan GS ligt nu voor om in te stemmen met deze regionale 
afspraken voor de regio Zuidoost.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de regionale afspraken inzake de programmering 
van bedrijventerreinen voor de regio Zuidoost, zoals vastgelegd in het 
document ‘’Programmering bedrijventerreinen Zuidoost-Friesland; 
Regionale afspraken 2022-2035’’ d.d. 31 mei 2022; 

2. de bijgevoegde brieven aan de gemeenten in de regio Zuidoost (met de 
ref.nrs 02036810, 02040597, 02040598, 02040599 en 02040600), 
waarin deze instemming is verwoord, vast te stellen;   

3. de bijgevoegde informerende brief aan PS (met ref.nr 02036906) vast 
te stellen.   

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Economie  H7 Cofinanciering Creative Europe projecten –  phone en Ulysses 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In Fryslân zijn twee Creative Europe aanvragen gehonoreerd van de hoogste 
categorie. Het gaat hierbij om het project phone (penvoerder Tryater) en het 
project Ulysses (penvoerder Brave New World Productions). In aansluiting bij 
de doelstellingen uit de Beleidsbrief Europa hebben beide projecten een 
cofinancieringsaanvraag gedaan. GS worden voorgesteld om de gevraagde 
cofinanciering te verlenen. Met een provinciale bijdrage van 330.000 euro 
wordt een totaal van 2,6 miljoen aan europese cofinanciering gerealiseerd, 
waarvan 553.000 in Fryslân landt.   

   
  D.S. beslute: 

1. een incidentele subsidie van €130.563 te verstrekken aan Tryater, als 
trekker en penvoerder van het project ‘phōnē’ door bijgevoegde 
subsidieverleningsbeschikking met kenmerk 02028009 vast te stellen;  

2. een incidentele subsidie van €199.247 te verstrekken aan Brave New 
World Productions, als trekker en penvoerder van het project Ulysses’ 
door bijgevoegde subsidieverleningsbeschikking met kenmerk 
02026150 vast te stellen;   

3. bijgevoegde begrotingswijzigingen vast te stellen. 
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Mobiliteit 
 

 H8 Opnemen verwijsbepaling bestekeisen MaaS in concessie 
regionaal spoorvervoer Fryslân 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Landelijk is er in NOVB verband (vervoerders, overheden en 
consumentenorganisaties) overeengekomen dat er voor de OV-concessies in 
Nederland minimale eisen gaan gelden met betrekking tot MaaS (Mobility as 
a Service). Deze eisen zijn opgenomen in een document ‘Concessiebijlage 
MaaS-waardige bestekeisen’, gepubliceerd op de website van CROW-KppV. 
Ten aanzien van het busvervoer in Fryslân zijn de eisen opgenomen in de 
overbruggingsconcessie die 11 dec a.s. zal ingaan. Voor de concessie 
regionaal spoorvervoer Fryslân, die loopt van 13 december 2020 t/m 8 
december 2035, moet er echter nog een aanpassing plaatsvinden. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met bijgevoegd besluit tot wijziging van de concessie 
regionaal spoorvervoer Fryslân (2020-2035);  

2. de brief aan Arriva vast te stellen. 
   

 
Publyksplein  H9 Herverdeling tender Iepen Mienskipsfûns 2022-3 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Herziening van de subsidieplafonds van de derde tender van het Iepen 
Mienskipsfûns om zoveel mogelijk projecten te kunnen bedienen.   

   
  D.S. beslute: 

1. de herziene plafonds ten opzichte van de tenderopstelling vast te 
stellen zoals aangegeven bij a. tot en met f. en deze te publiceren:  

a. Plafond regio Wadden categorie klein (was € 50.000)  
wordt € 37.606  

b. Plafond regio Wadden catergorie middel (was € 125.000)  
wordt € 110.522; 

c. Plafond regio Wadden categorie groot (was € 75.000 )  
wordt € 101.872; 

d. Plafond regio Noordoost catergie klein (was € 70.000 )  
wordt € 90.000; 

e. Plafond regio Noordoost catergie middel (was € 105.000)  
wordt € 160.000; 

f. Plafond regio Noordoost catergie groot (was € 75.000 ) wordt 0; 
2. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

   
 
  


