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Ofwêzich: deputearre Hoogland 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 27    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 28 juny 2022 
   wurdt ûnferoare fêststeld.   
 
 
 
 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Bestemming 
Fryslân 

 B1 Gebiedsontwikkeling Hegewarren 

(Hoogland)   
  Aangehouden. 
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Groen Fryslân 
 

 B2 Brieven ministers Van der Wal en Staghouwer over Nationaal 
Programma Landelijk Gebied en Toekomstperspectief voor 
agrarische bedrijven 

(Hoogland, Fokkinga)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op vrijdag 10 juni verschenen de brief van minister Van der Wal (Startnotitie 
Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)) met richtinggevende 
stikstofdoelen per provincie) en de brief van minister Staghouwer 
(Perspectieven voor agrarische ondernemers). De afgelopen dagen is een 
integrale analyse gemaakt van de inhoud van de brieven in relatie tot het 
huidige beleid van de provincie Fryslân en eventuele aandachtspunten. Deze 
analyses zijn te vinden in de bijlage. Vervolgens wordt voorgesteld om PS 
middels bijgevoegde brief te informeren over de bevindingen.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de ambtelijke analyse van de brief Startnotitie 
Nationaal Programma Landelijk Gebied van minister Van der Wal; 

2. kennis te nemen van de ambtelijke analyse van de brief Perspectieven 
voor agrarische ondernemers van minister Staghouwer; 

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

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Groen Fryslân G B3 Friese bomen- en bossenstrategie 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Met de Friese bomen- en bossenstrategie wordt invulling gegeven aan de 
landelijke Bossenstrategie. Doel is om door middel van bomen, bos en natte 
natuur bij te dragen aan CO2-vastlegging en daarnaast o.a. de biodiversiteit 
en de ruimtelijke kwaliteit te versterken. De strategie is geen eigenstandig 
programma. Dat maakt dat de uitvoering zal geschieden via al lopende en 
nog op te starten programma’s en projecten, waarvan het Nationaal 
Programma Landelijk Gebied (NPLG) de belangrijkste is.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het advies van de PCLG; 
2. in te stemmen met de gewijzigde Friese bomen- en bossenstrategie; 
3. het PS-stuk te wijzigen en gedeputeerde Hoogland te mandateren het 

PS-stuk vast te stellen; 
4. de Friese bomen- en bossenstrategie middels bijgevoegd PS-stuk voor 

te leggen aan Provinciale Staten ter vaststelling. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Mobiliteit  B4 Ontwerp Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP), 2e lezing 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Aan uw college wordt voorgesteld om het ontwerp Regionaal 
Mobiliteitsprogramma (RMP), het nieuwe beleidskader voor mobiliteit, vast te 
stellen en vrij te geven voor inspraak. Het ontwerp RMP is een uitwerking van 
de door Provinciale Staten vastgestelde Provinciale Omgevingsvisie (POVI) 
en het Klimaatakkoord 2019. De planning is om het RMP in december 2022 
ter vaststelling aan Provinciale Staten voor te leggen.  

   
  D.S. beslute: 

1. het ontwerp Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) vast te stellen en 
vrij te geven voor inspraak; 

2. het ontwerp RMP 8 weken ter inzage te leggen (i.p.v. de gebruikelijke  
6 weken) in verband met de zomervakantieperiode; 

3. de brief (met kenmerk: 02003949) gewijzigd vast te stellen en te 
versturen aan Provinciale Staten.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
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. Beantwurding skriftlike fragen fan de FNP/ dhr. W. Veenstra oer feilige 

rekreaasje farwei fan 10 juny 2022; 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van de SP/ mevr. H. Goede over 

vleermuispopulaties op campings d.d. 15 juni 2022; 
d. Beantwoording schriftelijke vragen van de SP/ mevr. H. Goede over 

Thialf d.d. 29 juni 2022. 
   
  D.S. beslute: 

de brieven 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 ‘Stand van zaken en voortgang aanpak watercrassula 

Terschelling’ (01996869) van de opgave Groen Fryslân; 
c. Brief ‘Update 2022 Sociale leefbaarheid (resultaat 31), Bestuursakkoord 

2019-2023’ (01993641) van de opgave Leefberens; 
d. Brief ‘Beoogde wijzigingen dienstregeling overbruggingsconcessie 

busvervoer Fryslân’ (02009977) van de opgave Mobiliteit. 
   
  D.S. beslute: 

de brieven aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Mobiliteit 
 

 B7 Brief ProRail over aanpak planningsconflict HRMK-spoorbrug 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het college stuurt over de aanpak van het planningsconflict van de HRMK-
spoorbrug een brief naar ProRail. Een afschrift van de brief stuurt het college 
naar Provinciale Staten en NS. 

   
  D.S. beslute: 

1. bijgevoegde brief aan ProRail te sturen over de aanpak van het 
planningsconflict van de HRMK-spoorbrug vast te stellen. 

2. een afschrift van deze brief te sturen naar Provinciale Staten en NS; 
3. de brief aan PS gewijzigd vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
  



 
5 

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

 

gearkomste fan D.S. 5 juli 2022 

 
Klimaat en 
energie 

 B8 Besluit op bezwaar stichting Hou Friesland Mooi m.b.t. afwijzing 
tweede verzoek tot intrekking inpassingsplan windpark NHH 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Stichting Hou Friesland Mooi (HFM)heeft bezwaar aangetekend tegen het 
besluit van PS tot afwijzing van haar tweede verzoek tot intrekking van het 
inpassingsplan Nij Hiddum-Houw. De bezwarencommissie heeft hier over 
advies uitgebracht. Inmiddels is de Tijdelijke overbruggingsregeling 
windturbines (TOW) van kracht geworden, welke relevant is voor het besluit 
op bezwaar. Bijgaand het advies aan PS m.b.t. het besluit op bezwaar. 

   
  D.S. beslute: 

bijgevoegd PS stuk met bijlagen aangaande de afwijzing van het bezwaar 
van de stichting Hou Friesland Mooi vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Landbouw  B9 Voortgang Friese Landbouwagenda 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Met Provinciale Staten is de afspraak gemaakt om hen minimaal jaarlijks voor 
de zomervakantie te informeren over de voortgang van de Friese 
Landbouwagenda. Dit gebeurt via een informerende brief aan PS, die is 
bijgevoegd. Daarnaast wordt PCLG geïnformeerd en gaat er een nieuwsbrief 
naar de externe stakeholders. 

   
  D.S. beslute: 

de informerende brief aan PS te wijzigen en gedeputeerde Fokkinga te 
mandateren die brief vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Publyksplein 
 

 B10 Extern onderzoek: evaluatie integratie dorpshuizenregeling in het 
Iepen Mienskipsfûns 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Provinciale Staten hebben gevraagd de evaluatie van de integratie van de 
dorpshuizenregeling in het IMF naar voren te halen en voor het zomerreces 
van 2022 naar het toe te sturen. Er heeft een extern onderzoek 
plaatsgevonden. Middels dit GS-stuk vraagt de dienst de begeleidende brief 
en het onderzoek naar PS te sturen.  

   
  D.S. beslute: 

1. het adviesrapport ter kennisgeving aan te nemen;  
2. de PS-brief gewijzigd vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Publyksplein  B11 Voortgangsrapportage Regio Deal Zuidoost Friesland 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het regiobestuur van de Regio Deal Zuidoost Friesland heeft een 
voortgangsrapportage opgesteld over 2021 ten behoeve van het Rijk – Regio 
overleg. Deze wordt ter kennisname aan uw college voorgelegd, samen met 
de brief, waarmee het regiobestuur deze rapportage ter kennisname aan 
Provinciale Staten stuurt. 
 Het algemene beeld is dat de 25 deal projecten goed lopen en naar 
verwachting binnen de deal periode zullen worden afgerond. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Regio Deal Zuidoost 
Friesland 2021, die het regiobestuur verstuurt naar het Rijk, zoals 
afgesproken in de met het Rijk gesloten Regio Deal Zuidoost Friesland; 

2.  kennis te nemen van de bijgevoegde informerende brief, die het 
regiobestuur stuurt aan Provinciale Staten over de 
voortgangsrapportage en de actuele stand van zaken Regio Deal 
Zuidoost Friesland. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 29 juni t/m 5 juli 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten gewijzigd vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen. 
 
 
 
Bestemming 
Fryslân 
 

 H3 Beschikbaar stellen middelen beschikking programmatische 
aanpak Regiodeal Natuur Inclusieve Landbouw Veenweide 
Fryslân 2022-2024 

(Hoogland)   
  Aangehouden. 
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Groen Fryslân 
 

 H4 Fêststellen Subsydzjeregeling Kwaliteitsympuls en Natuer en 
Lândskip Fryslân 2022 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De âlde Subsydzjeregeling Kwaliteitsympuls en Natuer en Lândskip Fryslân 
(SKNL) is per 31 desimber 2021 kommen te ferfallen. De fêststelling fan in 
nije regeling is dêrom nedich om subsydzjes jaan te kinnen 
foar ynvestearringen en funksje feroaringen yn natuer en lânskip. De SKNL 
moat fêststeld wurde troch DS. De grutste wiziging is it ferlitten fan de 85% 
ôfwurdearring. Dêrfoar yn de plak komt in twadde taksaasje op it takomstich 
natuerdoel.  

   
  D.S. beslute: 

de Subsydzjeregeling Kwaliteitsympuls en Natuer en Lândskip Fryslân 2022 
fêst te stellen. 

   
 
Financiën  H5 Begrotingswijziging onder mandaat GS juli 2022 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de nota uitvoering begroting is opgenomen dat GS een aantal wijzigingen 
op basis van het mandaat in de begroting mag verwerken. Met dit GS stuk 
leggen wij een aantal wijzigingen voor waarna ze in de begroting verwerkt 
kunnen worden. 
Het gaat om de volgende wijzigingen: 
wijzigingen bijdragen derden, actualisatie investeringen, nominaal en 
schuiven binnen programma’s. De mutaties verlopen alle budgettair 
neutraal. 

   
  D.S. beslute: 

op basis van het door PS verleende mandaat, bijgevoegde 
begrotingswijzigingen vast te stellen. 
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Personeel & 
Organisatie 

 H6 Definitieve invoering bereikbaarheidsdienst Technische Dienst 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De technische dienst (hierna: TD) wordt ingezet bij storingen en 
calamiteiten.  
Per 1 januari 2021 zijn de werknemers van de TD tijdelijk bij wijze van pilot 
aangewezen voor consignatiedienst tot 1 januari 2022. Hoewel de 
doelstellingen van de pilot nog niet volledig gehaald zijn wordt nu 
voorgesteld om consignatiedienst definitief te maken om te dienstverlening 
bij storingen en calamiteiten buiten werktijden te waarborgen. 

   
  D.S. beslute: 

de medewerkers van de Technische Dienst definitief aan te wijzen voor 
consignatiedienst met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.  

   
 
Mobiliteit  H7 Experiment buslijn 71/74 in 2023 en 2024 
(Fokkens)   
  Aangehouden. 
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Publyksplein  H8 Taalpunt in het Iepen Mienskipsfûns 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Dit stik stelt út om de regionale advyskommisje fan it Iepen Mienskipsfûns 
projekt-útstellen skoare litte te kinnen op “taal”, wêrby’t it giet om it brûken 
fan de Fryske taal en de Fryske streektalen yn de IMF-projekten. Op dizze 
wize wurde inisjatyfnimmers stimulearre om it Frysk en/of de Fryske 
streektalen mei te nimmen yn de planfoarming en realisaasje fan harren 
boargerinisjatyf/bottom-up-projekt.  

   
  D.S. beslute: 

1. taheakke wiziging fan de regeling fêst te stellen; 
2. taheakke begruttingswiziging fêst te stellen. 

   
 
Personeel & 
Organisatie 

 H9 Wijziging reisbeleid, fiscale uitruil fiets vanuit het IKB en 
vergoeding fysiotherapie 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Met de vakbonden zijn afspraken gemaakt over de verduurzaming van het 
woon-werkreisbeleid. Voorgesteld wordt om de vergoeding voor 
autokilometers te beëindigen onder toepassing van een tijdelijke 
overgangsregeling en de fiscale uitruil voor de aanschaf van een fiets te 
verhogen, ter bevordering van het fietsgebruik. Tevens wordt voorgesteld 
een vergoeding voor de kosten van fysiotherapie aan werknemers te 
verstrekken. 

   
  D.S. beslute: 

Met ingang van 1 juli 2022 het Provinciale Reisbesluit en het 
personeelshandboek conform de bij dit besluit gevoegde bijlagen, als volg te 
wijzigen: 
1. de vergoeding van de woon-werk autokilometers wordt beëindigd  

per 1 juli onder toepassing van een tijdelijke overgangsregeling  
tot 1 juli 2024;  

2. de fiscale uitruil voor de aanschafkosten van een fiets voor woon-
werkverkeer wordt verhoogd naar € 1500,-; 

3. het gebruik van de parkeergarage wordt, met uitzondering van 
medewerkers met een beperking, alleen toegestaan als de afstand 
standplaats – woonadres > 5 km; 

4. met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2021 wordt op 
declaratiebasis een vergoeding voor fysiotherapie aan werknemers 
verstrekt i.h.k.v. het vitaliteitsbeleid.  
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Publyksplein  H10 Jaarverslag Leader 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Conform afspraken delen we de resultaten van de uitvoering van het 
LEADER-programma.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de LEADER factsheet;  
2. de begeleidende brief aan PS vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestemming 
Fryslân 

 H11 Incidentele subsidie aan Gebiedscoöperatie It Lege Midden  
voor kosten bankkrediet in GLB-Pilot Veenweide Aldeboarn -  
De Deelen 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Om te kunnen starten met de GLB-pilot rondom flexibel peilbeheer in 
veenweidegebied Aldeboarn – De Deelen is een bankkrediet aangevraagd 
door gebiedscoöperatie It Lege Midden (ILM). Zoals afgesproken in de 
eerder vastgestelde samenwerkings-overeenkomst tussen ILM, Provincie 
Fryslân en Wetterskip Fryslân heeft ILM subsidie aangevraagd bij de 
provincie voor de kosten horend bij dit krediet. De beschikking van deze 
subsidie wordt in dit GS-stuk voorgelegd. 

   
  D.S. beslute: 

1. een incidentele subsidie van € 30.000,- aan Gebiedscoöperatie It 
Lege Midden te verlenen voor de kosten rondom het bankkrediet in de 
GLB-pilot in het project 'Gebiedsproces Aldeboarn - De Deelen' voor 
de periode van 21 februari 2022 tot en met 30 juni 2024;  

2. daarvoor het eerder gereserveerde budget uit het Werkplan 
Veenweide 2022 voor ADD in te zetten;  

3. de bijgevoegde verleningsbeschikking met kenmerk 02002084 vast te 
stellen. 
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Mobiliteit 
 

 H12 Ontbinden Buurtbusvereniging Ooststellingwerf en subsidie 
2022 Stichting Buurtbus Stavoren - Hemelum 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De algemene vergadering van de Buurtbusvereniging Ooststellingwerf heeft 
besloten om de vereniging te ontbinden en om het na vereffening 
aanwezige batige saldo te doneren aan Giro 555. GS dienen goedkeuring te  
verlenen aan deze beide genomen besluiten. En de Stichting Buurtbus 
Stavoren – Hemelum heeft de subsidieaanvraag voor 2022 niet binnen de  
daarvoor gestelde termijn ingediend. Aan GS worden gevraagd om de 
subsidie toch te verlenen. 

   
  D.S. beslute: 

1a.  in te stemmen met het besluit van de algemene vergadering van de 
Buurtbusvereniging Ooststellingwerf d.d. 12 april 2022 om de 
vereniging te ontbinden;  

1b. in te stemmen met het besluit van de algemene vergadering van de 
Buurtbusvereniging Ooststellingwerf d.d. 12 april 2022 om het na 
vereffening aanwezige batige saldo van maximaal € 1.000, -- te 
schenken aan Giro 555 t.b.v. de slachtoffers van de oorlog in 
Oekraïne; 

1c.    de brief aan de Buurtbusvereniging Ooststellingwerf vast te stellen. 
2a.    de hardheidsclausule, artikel 5.4 uit de Algemene subsidieverordening 

provincie Fryslân 2013, van toepassing verklaren en aan de Stichting 
Buurtbus Stavoren – Hemelum voor het jaar 2022 alsnog een subsidie 
te verlenen van € 8.787, - 

2b.    de subsidiebeschikking aan de Stichting Buurtbus Stavoren – 
Hemelum vast te stellen. 

   
 
Economie  H13 Nieuwe ambitie en structuur EBNN 2.0 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het voorjaar van 2021 is door een aantal leden van de Board van het 
EBNN de wens uitgesproken om een andere invulling te geven aan EBNN. 
Dit om te komen tot een betere zichtbaarheid. Met het vertrek van de 
voorzitter en directeur van EBNN is een nieuwe tijdelijke stuurgroep EBNN 
ingesteld die aan de slag is gegaan met het invullen van de ambitie en de 
structuur. Hierbij worden GS over de voortgang geïnformeerd. 

   
  D.S. beslute: 

kennis nemen van de EBNN 2.0. inclusief nieuwe organisatiestructuur.  
   

 
  


