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Beslutelist gearkomste fan D.S. 6 september 2022 
 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 36 
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 30 augustus 2022 
   wurdt wizige fêststeld. 
 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Bestuurszaken  B1 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 over 

Frysk swimwetter d.d. 16 augustus l.l.; 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van de SP/ mevr. H. Goede over 

zomerijs Thialf d.d. 9 augustus jl. 
   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestuurszaken  B2 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Meldpunt Frysk’ (02014457) van de opgave Taal en Kennis; 
c. Brief ‘ûntwerp- fundearingsoanpak feangreide Fryslân’ (02024802) 

van het programma Veenweide; 
d. Brief ‘Afhandeling moties 1825 en 1826’ (02024096) van de opgave  

Bestemming Fryslân; 
e. Brief ‘Schriftelijke beantwoording ingediende amendementen PvdD 

en FNP bij agendapunt Omgevingsverordening tijdens 
Statenvergadering van 13 juli 2022’ (02025769) van de opgave 
Leefberens. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven aan PS bij punt b, c en d vast te stellen; 
2. de brief aan PS bij punt e gewijzigd vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Wadden 
 

 B3 Addendum bij Samenwerkingsovereenkomst Verkenning 
Programmatische aanpak grote wateren (PAGW) Koehool-
Lauwersmeer 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In juli 2021 stemde het college van GS in met de ondertekening van de 
‘Samenwerkingsovereenkomst Verzachten van de randen van het Wad 
(PAGW) in het gebiedsproces van het dijkversterkingsproject Koehool-
Lauwersmeer’. De provincie werkt in deze verkenning samen met 
Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat Noord-Nederland. De 
samenwerkingsovereenkomst voorziet in vergoeding van de inzet die de 
provincie hiertoe levert. Voorliggend addendum omvat een uitbreiding van 
deze afspraken, waardoor de provincie een hogere vergoeding ontvangt. 

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

1. in te stemmen met het ondertekenen van het ‘Addendum/ nadere 
opdracht behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst Verzachten 
van de randen van het Wad (PAGW) in het gebiedsproces van het 
dijkversterkingsproject Koehool-Lauwersmeer’; 

2. gedeputeerde Hoogland volmacht te verlenen het ‘Addendum/nadere 
opdracht behorende bij de Samenwerkingsovereenkomst Verzachten 
van de randen van het Wad (PAGW) in het gebiedsproces van het 
dijkversterkingsproject Koehool-Lauwersmeer’ te ondertekenen 
namens de provincie Fryslân. 
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Landbouw 
 

 B4 Aanvraag projectsubsidie Publiek Private Samenwerking 
Agroforestry 

(Hoogland, Fokkinga)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor het project “Publiek Private Samenwerking (PPS) Agroforestry vraagt 
Stichting Wageningen Research, Wageningen Livestock Research een 
projectsubsidie van €70.000,- aan bij de provincie Fryslân. Het project past 
binnen de doelstellingen gesteld in de Landbouwagenda 2021-2030. 
Gedeputeerde Staten worden voorgesteld de gevraagde subsidie te 
verstrekken en deze te dekken uit het transitiebudget Natuur-inclusieve 
Landbouw, programma Natuur en het herstelprogramma Biodiversiteit. 

   
  D.S. beslute: 

1.  een projectsubsidie van € 70.000,- aan Stichting Wageningen 
Research, Wageningen Livestock Research voor het project ‘PPS 
Agroforestry’ te verlenen;  

2.  de bijgevoegde verleningsbeschikking met kenmerk 02019581 vast te 
stellen. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 31 augustus t/m 6 september 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten gewijzigd vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Publyksplein  H3 Openstellingsbesluit IMF 2022-tender 3 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het betreft het openstellingsbesluit van de derde tender in 2022 van het 
Iepen Mienskipsfûns. In het openstellingsbesluit zijn de subsidieplafonds per 
categorie en per regio opgenomen en specifieke uitsluitingen voor de 
regeling per regio. De nieuwe aanvraagperiode is van 12 september 2022 tot 
en  
met 6 oktober 2022 tot 17.00 uur. Het totale subsidieplafond voor tender 
2022/3 bedraagt € 1.200.000. 

   
  D.S. beslute: 

1. het ‘Openstellingsbesluit Iepen Mienskipsfûns 2022/3’ met de daarin 
opgenomen aanvraagperiode van 12 september 2022 tot en met 6 
oktober 2022 tot 17.00 uur en subsidieplafonds vast te stellen; 

2. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
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Bestuurszaken  H4 Representatiekosten GS tweede kwartaal 2022 
(Brok)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de Declaratiewijzer CdK en gedeputeerden (Paadwizer 9 juni 2020) is 
vastgelegd dat GS achteraf de uitgaven per kwartaal autoriseren en 
vervolgens publiceren. De desbetreffende bijlagen gaan hierbij. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de verantwoording van het overzicht 
Representatiekosten GS tweede kwartaal 2022; 

2. in te stemmen met de publicatie op de website van de provincie van de 
Websiteversie Representatiekosten GS tweede kwartaal 2022. 

   
 
Personeel & 
Organisatie 

 H5 Uitzondering aanbesteding procedure t.b.v. Masterclass Sturen 
op Verbinding door Erasmus Universiteit 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De masterclass ‘sturen op verbinding’ is de eerste keer als pilot gegeven 
door het Erasmus universiteit. Gezien het grote succes van de pilot 
masterclass ‘sturen op verbinding’ is besloten deze masterclass nogmaals 
aan te bieden. Hiervoor was dermate veel interesse dat we hebben besloten 
de masterclass niet alleen een 2e keer aan te bieden, maar de medewerkers 
op de wachtlijst te plaatsen in de 3e masterclass. Omdat wij hieraan 
inmiddels ca. 60.000 euro hebben besteed, moet een meervoudige 
onderhandse aanbesteding geaccordeerd worden. Een aanbesteding voor 
deze specifieke masterclass is niet opertuun en onwenselijk: de masterclass 
is specifiek een leergang dat door het Erusmus Universiteit wordt 
aangeboden. Reden waarom wordt voorgesteld om gemotiveerd van de 
aanbestedingsregels af te wijken.  

   
  D.S. beslute: 

gemotiveerd af te wijken van het provinciale inkoopbeleid en in te stemmen 
met het namens de provicie verstrekken van de opdracht aan het Erasmus 
Universiteit tot het organiseren van de masterclass ‘sturen op verbinding’ 
voor de volgende groep.  

   
 
  


