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Ofwêzich: deputearre mefrou Poepjes 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 40 
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 27 septimber 2022 
   wurdt ûnferoare fêststeld.   
 
 
 
 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Groen Fryslân  B1 Beleidsnotitie Invasieve Exoten Fryslân 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Gedeputeerde Staten (GS) leggen de Beleidsnotitie Invasieve Exoten 
Fryslân ter vaststelling voor aan Provinciale Staten (PS). Met de vaststelling 
van dit beleid stellen PS de kaders voor de aanpak van invasieve exoten in 
Fryslân. Deze notitie is de uitwerking van de gegeven kaders en richting 
vastgelegd in de startnotitie die op 15 december 2021 door GS en PS is 
vastgesteld. GS zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid. 
Samen met gebiedspartners werken we aan de aanpak Invasieve Exoten in 
Fryslân. Het beoogd effect van het invasieve exotenbeleid is de verbetering 
van de biodiversiteit.  

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met de Beleidsnotitie Invasieve Exoten Fryslân en deze 
ter vaststelling voor te leggen aan PS; 

2. in te stemmen met het protocol Hygiënisch werken met invasieve 
exoten en deze ter kennisgeving voor te leggen aan PS; 

3.  bijgevoegd PS-stuk gewijzigd vast te stellen en deze voor te leggen 
aan PS; 

4. om bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen met de incidentele 
dekking voor 2023; 

5. PS voor te stellen de dekking van de structureel benodigde middelen 
vanaf 2024 mee te nemen als voorstel in het proces van het opstellen 
van de kadernota 2024. 

   
  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. Utstel beandering skriftlike fragen van it CDA/ frou A. Meekma oer it 

ynlûken fan it Faunabehearplan Jacht fan 26 septimber 2022; 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/ dhr. J. Knol over 

aanpak natuur/ stikstofproblematiek d.d. 1 september 2022; 
d. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ dhr. A. Zijlstra over 

rode cijfers bij musea d.d. 12 september 2022; 
e. Beantwoording schriftelijke vragen van de SP/ mevr. H. Goede over 

dat er de laatste tijd landelijk steeds meer berichten komen over 
zwembaden (en ijshallen) die op omvallen staan d.d.  
9 september 2022; 

f. Beantwoording schriftelijke vragen van de SP/ mevr. H. Goede over 
de verkoop NAM d.d. 8 september 2022; 

g. Beantwoording schriftelijke vragen van de SP/ mevr. H. Goede over 
Windpark Fryslân d.d. 10 september 2022; 

h. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/ dhr. J. Knol, FNP/ 
dhr. W. Veenstra, PvdA/ dhr. E. de Groot, PvdD/ dhr. M. Brouwer, SP/  
mevr. H. Goede, D66/ dhr.  D. van der Weijdeover over onderzoek 
NAM gaswinning d.d. 13 september 2022. 

   
  D.S. beslute: 

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

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

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

Voorgesteld wordt om de onderstaande brief aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Voortgang Waddenglas’ (02032076) van de opgave Economie. 

   
  D.S. beslute: 

de brief aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Economie 
 

 B4 Informerende brief Human Capital ontwikkelingen provincie 
Fryslân 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In een informerende brief informeert het College Provinciale Staten graag 
over de inspanningen die de provincie zich getroost op het thema Human 
Capital. 

   
  D.S. beslute: 

bijgevoegde informerende brief met de geüpdate factsheet aan PS vast te 
stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Economie  B5 WaterCampus Monitor 2021 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Jaarlijks komt de WaterCampus Monitor uit. De monitor van 2021 is  
de 6e editie in de huidige vorm. Hoewel de uitvoering van de activiteiten in 
2021 beïnvloed is door de beperkende maatregelen vanwege het corona-
virus, volgt uit deze monitor dat WaterCampus in 2021 opnieuw een goede 
ontwikkeling heeft doorgemaakt. De monitor laat zien dat WaterCampus op 
nagenoeg alle Key Performance Indicators (KPI’s) resultaten en groei heeft 
bereikt. Voorgesteld wordt de monitor te delen met PS door middel van een 
informerende brief. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de WaterCampus monitor 2021; 
2. de informerende brief aan PS vast te stellen; 
3. dit onderwerp toe te voegen aan een lijst onderwerpen die bij de 

Kadernota 2024 besproken moeten worden. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 28 september t/m 4 oktober 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten gewijzigd vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Bestemming 
Fryslân 

 H3 Subsidieverlening project Bodem in Balans voor Regiodeal 
Natuurinclusieve Landbouw/ Veenweideprogramma 2021-2030 

(Hoogland, Fokkinga)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 12 juli jl. hebben GS ingestemd met het beschikbaar stellen van de 
middelen voor de programmatische aanpak Veenweide Fryslân voor een 
bedrag van 2,1 miljoen vanuit de Regiodeal Natuur Inclusieve Landbouw (RD 
NIL) aan het Veenweideprogramma 2021-2030. Het project Bodem in Balans 
is onderdeel van de programmatische aanpak. Hiervoor heeft LTO Noord, in 
samenwerking met Staatsbosbeheer en It Fryske Gea, een aanvraag 
ingediend voor een incidentele subsidie. Met dit voorstel vragen we GS 
subsidie te verlenen voor de periode van 1 september 2022 t/m 30 juni 2024. 

   
  D.S. beslute: 

1. een incidentele subsidie van € 81.248,50 aan LTO Noord te verlenen 
voor het project ‘Bodem in Balans’ voor de periode van 1 september 
2022 tot en met 30 juni 2024; 

2. daarvoor de beschikbare middelen uit de programmatische aanpak 
Veenweide Fryslân voor de Regiodeal Natuur Inclusieve Landbouw in 
te zetten;  

3. bijgevoegde beschikking met reg.nr. 02014623 vast te stellen.   
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Mobiliteit  H4 Jaarrekening 2021 Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De provincie is samen met de gemeenten in Noordoost-Fryslân deelnemer in 
de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie 
Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân. Het doel van de gemeenschappelijke 
regeling is een efficiëntere organisatie van het gemeentelijk 
doelgroepenvervoer (Wmo- en leerlingenvervoer) en het kleinschalig 
openbaar vervoer (de Opstapper) waarvoor de provincie verantwoordelijk is. 
Conform de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie 
Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân wordt de jaarrekening 2021 via uw 
college voorgelegd aan Provinciale Staten. 

   
  D.S. beslute: 

1. de jaarrekening 2021 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie 
Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân voor kennisgeving aan te nemen;  

2. de brief vast te stellen waarmee de jaarrekening 2021 wordt 
toegezonden aan Provinciale Staten. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Economie 
 

 H5 Opdracht aan Innovatie Pact Fryslan voor het opstellen van een 
Noordelijk Maritiem RD&I programma 2023-2027 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het doel is te komen tot een breed en integraal gedragen Maritiem RD&I 
programma voor de Maritieme opgaven: SMART Shipping, GREEN Shipping 
en CIRCULAIR Shipping. Hiervoor wordt een opdracht van € 120.000 (incl. 
BTW) aan IPF verstrekt voor de realisatie van Noordelijk Maritiem RD&I 
programma 2023-2027, inclusief een investeringsbegroting.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het geven van een opdracht voor het ontwikkelen 
van een Noordelijk Maritiem RD&I programma 2023-2027 van 
maximaal € 120.000 (incl. BTW)  ten laste van het 769197 TB44 
Noordelijke clusterorganisaties 2020-2023 Budget aan IPF. Hiermee 
wijkt GS van het door PS vastgestelde inkoopbeleid; 

2. de brief vast te stellen; 
3. de begrotingswijziging vast te stellen. 
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Wadden 
 

 H6 Cofinanciering IKW / WF - Programma Green Shipping fase 2a 
project “De Overwinning” 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Ter realisering van de majeure opgave Havenontwikkeling & 
Natuurverbetering van het Investeringskader Waddengebied, is de 1e fase 
van het programma Green Shipping Waddenzee in uitvoering. Op 17 mei 
2022 hebben GS de intentie uitgesproken tot cofinanciering van het project 
De Overwinning als eerste project van de 2e fase van het programma. 
Voorliggende GS-stuk is gericht op het nemen van het besluit over de 
cofinanciering van het project De Overwinning met een bedrag van € 61.577.   

   
  D.S. beslute: 

1. op grond van de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme,  
paragraaf 6.1 Cofinanciering Waddenfonds Fryslân, een 
cofinancieringsbijdrage van maximaal € 61.576 te verstrekken aan 
FME, als trekker en penvoerder van het programma, voor het project 
De Overwinning van het programma Green Shipping; 

2. bij de onder het eerste besluitpunt genoemde subsidieverlening tevens 
toepassing te geven aan artikel 5.3 onder b van de Algemene 
subsidieverordening provincie Fryslân 2013 door aan te sluiten bij de 
vanuit het Waddenfonds opgelegde informatieverplichtingen; 

3.   de bijgevoegde subsidieverleningsbeschikking met kenmerk 02024033 
vast te stellen;  

4. het bedrag van € 61.577 ten laste te brengen van het 
cofinancieringsbudget IKW/Waddenfonds; 

5. de daarvoor benodigde bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.  
 
FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie met 
2.200 leden en 30 brancheverenigingen en platforms. 
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Groen Fryslân 
 

 H7 Deelname van de provincie aan het project LIFEspace for Godwit 
op basis van een aangepaste aanvraag 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 23 november 2021 is door Gedepteerde Staten ingestemd met deelname 
aan en leadpartnerschap van de provincie voor het project LIFEspace for 
Godwit en is de benodigde cofinanciering hiervoor gereserveerd. Het project 
LIFEspace for Godwit levert Fryslȃn middelen op voor de maatregelen binnen 
het Aanvalsplan Grutto, Nota Weidevogels 2021-2030 en Veenweide. Omdat 
de vorig jaar ingediende subsidieaanvraag afgelopen zomer te weinig punten 
heeft gekregen om te worden toegekend is de subsidieaanvraag op de laag 
scorende onderdelen aangepast. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met provinciale deelname en provinciaal 
leadpartnerschap voor het project LIFEspace for Godwit op basis van 
de aangepaste aanvraag; 

2. in te stemmen met handhaving reservering van provinciale 
cofinanciering van € 4.000.000,-, mits de aanvraag gehonoreerd wordt 
door de Europese Commissie. 

   
 
  


