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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 49     
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 29 nvomber 2022 
   wurdt ûnferoare 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 42 
RvO vast. Het betreft: 
b. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/dhr. J. Knol, PvdA/  

dhr. E. de Groot, FNP/ dhr. W. Veenstra, PvdD/ dhr. M. Brouwer, SP/  
mevr. H. Goede, D66/ dhr. D. van der Weijde en Statenlid Wiersma/  
dhr. T. Wiersma over lozingen afval-en koelwater op Waddenzee d.d.  
10 november 2022; 

c. Beantwoording schriftelijke vragen van de SP/ dhr. van Noort over 
uitkomsten gesprekken decentralisaties sprinterdienst en 
Waddenveren d.d. 16 november 2022. 

   
  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 brief aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Agendering Startnotitie RES 2.0’ (02050688) van de opgave 

Klimaat en Energie. 
   
  D.S. beslute: 

de brief aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestemming 
Fryslân 

 B3 Vaststellen en vrijgeven van het Ontwerp Programma van Eisen 
aanbesteding busconcessie 2024-2034 voor inspraak 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 14 december 2024 loopt de huidige overbruggingsconcessie voor al het 
busvervoer in Fryslân af. Op 26 oktober 2022 hebben Provinciale Staten 
ingestemd met de uitgangspunten voor de aanbesteding van de nieuwe 
busconcessie voor 2024-2034. Het bijgevoegde Ontwerp Programma van 
Eisen (hierna: Ontwerp PvE) is hierop gebaseerd. GS worden gevraagd het 
Ontwerp PvE vast te stellen en vrij te geven voor inspraak.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de naar aanleiding van de PS behandeling 
aangepaste ‘Nota van Uitgangspunten Aanbesteding busvervoer 
Fryslân 2024 – 2034’ (bijlage 1);  

2. het ‘Ontwerp Programma van Eisen Openbaar Vervoer Concessie 
Fryslân 2024 –2034’ vast te stellen (bijlage 2); 

3. het Ontwerp Programma van Eisen gedurende een periode van 6 
weken ter inzage te leggen voor inspraak; 

4. de informerende brief aan Provinciale Staten (kenmerk: 02045034) 
(bijlage 3) vast te stellen; 

5. de brief aan het ROCOV Fryslân (kenmerk: 02044406) (bijlage 4) vast 
te stellen; 

6. de brief aan de Friese gemeenten en aan Fryslân grenzende 
gemeenten (kenmerk: 02045047) (bijlage 5) vast te stellen; 

7. de brief aan buurprovincies Groningen, Drenthe, Flevoland en Noord-
Holland (kenmerk: 02048581) (bijlage 6) vast te stellen; 

8. de brief aan OV-bureau Groningen Drenthe (kenmerk: 02048586) 
(bijlage 7) vast te stellen. 
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Publyksplein 
 

 B4 No & moarn II: Mienskip & bedriuw yn ferbining  
(5000 euro regeling) 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In dit GS stuk wordt voorgesteld om de subsidieregeling Mienskip & bedriuw 
yn ferbining vast te stellen. In de regeling wordt €350.000,-  vanuit No & 
Moarn II ingezet ten behoeve van de herwaardering van lokale 
ondernemingen vanuit hun meerwaarde voor de leefbaarheid in de Fryske 
kernen. Per initiatief wordt €5.000,- toegekend na goedkeuring. Er is ruimte 
voor 66 initiatieven verdeeld over de provincie. 

   
  D.S. beslute: 

1. de subsidieregeling ‘Mienskip & bedriuw yn ferbining’ vast te stellen; 
2. het risicoprofiel van de subsidieregeling ’Mienskip & bedriuw yn 

ferbining‘ vast te stellen op ’gemiddeld’; 
3. de regeling open te stellen tussen 16 januari 2023 en 17 februari 

2023, 17:00 uur; 
4. het subsidieplafond vast te stellen op €330.000 verdeeld over  

vier regio’s van ieder €75.000 en de regio Friese Waddeneilanden 
€30.000; 

5. het bijbehorende aanvraagformulier vast te stellen; 
6. de bijgevoegde begrotingswijziging van €350.000, voor enerzijds het 

beschikbaar stellen van €330.000 voor de regeling en anderzijds 
€20.000 voor proceskosten, vast te stellen. 

   
 
Groen Fryslân 
 

 B5 Versnellingsvoorstellen Nationaal Programma Landelijk Gebied 
(NPLG) 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De minister van Natuur & Stikstof heeft in april 2022 de provincies gevraagd 
om versnellingsvoorstellen te doen mbt het NPLG. Vanuit de provincie 
Fryslân zijn een aantal voorstellen ingediend waarvan er drie zijn 
gehonoreerd. De voorstellen zijn inmiddels door het ministerie van  LNV 
geaccordeerd en zowel uw college alsook PS is hierover geïnformeerd. 
Voor een complete dossiervorming wenst het ministerie van LNV een 
formeel besluit van GS met betrekking tot deze voorstellen, alsmede een 
beknopte begroting per voorstel alvorens zij de middelen aan de provincie 
via een specifieke uitkering ter beschikking stelt.  

   
  D.S. beslute: 

1. de versnellingsvoorstellen die door het ministerie van LNV zijn 
gehonoreerd, definitief vast te stellen en deze voorstellen met 
bijbehorende begrotingen aan te bieden aan dit ministerie; 

2. bijgevoegde brief aan PS vast te stellen; 
3. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Klimaat en 
energie 

 B6 Incidentele subsidie aanpak energiearmoede Energiebank 
Fryslân 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Energiebank Fryslân is onlangs opgericht om energiearme huishoudens te 
helpen verduurzamen door middel van de inzet van energiecoaches en 
fixteams. In dit GS-stuk wordt voorgesteld een incidentele subsidie van 
€300.000 te verstrekken aan de Energiebank Fryslân ten behoeve van het 
operationeel maken van de organisatie en, vervolgens, de uitvoering van 
een project ter ondersteuning van 2.000 Friese energiearme huishoudens. 

   
  D.S. beslute: 

1. Energiebank Fryslân een incidentele subsidie van € 300.000 te 
verlenen ten behoeve van het operationeel maken van de organisatie 
en de uitvoering van een project ter ondersteuning van 2.000 Friese 
energiearme huishoudens; 

2. bij de onder het eerste besluitpunt genoemde subsidieverstrekking 
toepassing te geven aan artikel 1.10, vijfde lid van de Asv 2013 door 
de niet verrekenbare btw subsidiabel te stellen; 

3. bijgevoegde subsidieverleningsbeschikking (kenmerk 02048364) vast 
te stellen; 

4. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
   

 
Groen Fryslân  B7 Evaluatie weidevogelcompensatie 2014 - 2022 
(Hoogland)   
  Aangehouden.  
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Bestemming 
Fryslân 

 B8 ERTMS in noordelijke concessies 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 5 november 2021 hebben Provinciale Staten ingestemd met het besluit 
van Gedeputeerde Staten van 5 oktober 2021 over de invoering van het 
European Rail Management System (ERTMS) op de noordelijke regionale 
spoorlijnen. Inmiddels is het gehele proces uitgewerkt en kan de opdracht 
verstrekt worden aan Arriva om de treinen aan te passen met ERTMS. Deze 
opdracht past binnen het kader die destijds is voorgelegd aan Provinciale 
Staten. Opdrachtverstrekking doen we in gezamenlijkheid met de provincie 
Groningen. 

   
  D.S. beslute: 

1.    kennis te nemen van het zwaarwegend advies van de 
programmadirectie ERTMS betreffende het implementatieplan van 
Arriva; 

2.    in te stemmen met de businesscase invoering implementatie ERTMS 
en bijbehorend implementatieplan van Arriva, incl betalingsschema 
aan Arriva; 

3.    gedeputeerde Fokkens te mandateren voor het vaststellen van de 
subsidiebrief voor ons deel van de bijdrage ten behoeve van de 
implementatie van ERTMS en Arriva verzoeken op basis van de 
concessievoorwaarden hier invulling aan te geven; 

4.    gedeputeerde Fokkens te mandateren voor het aanvragen van de 
Specifieke Uitkering van ons deel (ca € 22 mln.) bij het ministerie van 
I&W en deze in 2023 te verzenden vanwege aanvullende indexering 
2023; 

5.  in te stemmen met voorfinanciering van € 7.747.000 vooruitlopend op 
toegezegde financiering vanuit I&W in 2023. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 30 november t/m 6 december 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten over de periode van 30 november tot en  

  met 6 december 2022 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
 
Kultuer en 
gastfrijheid 

 H3 Gearwurkingsoerienkomst We the North 2022-2024 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Sûnt 2017 wurkje wy as provinsje op it mêd fan kultuerbelied gear mei seis 
oare noardlike oerheden yn We the North. Yn Nij Poadium is fêstlein dat wy 
ús dielname oan We the North yn 2021-2024 trochsette. Deputearre Poepjes 
hat dêrta yn 2021 in tydlike gearwurkingsoerienkomst tekene, oanslutend op 
it konvenant tusken We the North en OCW (2021-2024). Yn dit DS-stik 
freegje wy DS deputearre Poepjes mandaat te jaan de nije 
gearwurkingsoerienkomst foar 2022-2024 te tekenjen. Ek lizze wy de 
subsydzjebeskikking oan We the North oan jim foar. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de taheakke gearwurkingsoerienkomst We the North 2022-2024 oan te 
gean; 

2.  deputearre Poepjes te mandatearjen de Gearwurkingsoerienkomst We 
the North 2022-2024 út namme fan Provinsje Fryslân te ûndertekenjen; 

3.  kennis te nimmen fan de subsydzjeferliening oan provinsje Grinslân fan 
€300.000  foar We the North 2022-2024, konform de reservearring op 
ús begrutting en lykas fêstlein yn Nij Poadium 2021-2024, en de 
ferlieningsbeskikking mei kenmerk 02052276 fêst te stellen; 

4.  yn te stimmen mei it ôfwiken fan de Asv (op grûn fan artikel 1.10, fyfde 
kêst, ôfwiken fan artikel 1.10, h) troch kosten dy’t makke binne foar it 
yntsjinjen fan it subsydzjefersyk subsidiabel te stellen. 
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Taal en kennis 
 

 H4 Subsidiabel stellen btw en kosten voor indiening aanvraag MIF 
subsidies onderwijsinstellingen Afûk en CEDIN 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Na evaluatie van de regeling Materiële instandhouding van het Fries(MIF) is 
de lijn gekozen om subsidies via de onderwijsontwikkelaars AFûk en Cedin te 
laten verlopen. Omdat deze verandering na de start van het schooljaar is 
doorgevoerd, wordt voorgesteld de begrotingssubsidies in afwijking van de 
Algemene subsidieverordening provincie Fryslan 2013(ASV) te verstrekken, 
waarbij btw en kosten gemaakt voor indiening aanvraag wel subsidiabel 
worden gesteld.  

   
  D.S. beslute: 

1. met toepassing van artikel 1.10, vijfde lid, onderdelen a en b Asv aan 
de Afûk  begrotingssubsidies te verstrekken voor de projecten “MYF 
MBÛ yn skoaljieren 2022-2023 en 2023-2024” en ”lisinsjes en 
begelieding Spoar 8 en Searje 36”, waarbij btw en kosten gemaakt voor 
indiening van de aanvraag wel subsidiabel worden gesteld.  

2. met toepassing van artikel 1.10, vijfde lid, onderdelen a en b Asv aan 
Cedin een begrotingssubsidie te verstrekken voor het project 
”lesmateriaal Tsjil en LinKk yn skoaljier 2022-2023” “, waarbij btw en 
kosten gemaakt voor indiening van de aanvraag wel subsidiabel 
worden gesteld. 

3. de beschikking aan de Afûk, met kenmerk 02050171, vast te stellen. 
4. de beschikking aan de Afûk, met kenmerk 02050330, vast te stellen. 
5. de beschikking aan Cedin, met kenmerk 02049936, vast te stellen. 

   
 
Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 H5 Addendum bestuursovereenkomst 2e fase Deltaprogamma 
Zoetwater 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 26-04-2022 hebben GS de bestuursovereenkomst 2e fase in het kader 
van het Deltaprogramma besproken in haar vergadering (01990972). De 
overeenkomst is daarna ondertekend. De bestuursovereenkomst bieden wij u 
nogmaals aan met een addendum. Het addendum voegt een paar wijzigingen 
toe aan de bestuursovereenkomst over percentages van bijdragen waardoor 
budgetten van projecten zijn verschoven.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met bijgevoegd  addendum, met daarin opgenomen de 
projecten waarin de provincie deelneemt via de budgetten van het 
Wetterskip; 

2. gedeputeerde Hoogland volmacht te verlenen om de bovengenoemd 
addendum namens de provincie te ondertekenen.  
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Kultuer en 
gastfrijheid 

 H6 Correctie tender Stimuleringsregeling Cultuur, onderdeel 
Culturele Producties 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Bij het verzenden van beschikkingen n.a.v. de eerste tender Culturele 
Producties, is een administratieve fout gemaakt. Hierdoor is het 
subsidieplafond overschreden en is een onrechtmatigheid van €10.000 
ontstaan. De dienst stelt voor dit op te lossen door het subsidieplafond te 
verhogen uit de middelen die zijn overgebleven na onderbesteding van een 
ander openstelling van dezelfde regeling. Tegelijk kunnen twee schrijffouten 
in het openstellingsbesluit gecorrigeerd worden. 

   
  D.S. beslute: 

1.  het subsidieplafond van de Stimuleringsregeling Cultuur (onderdeel 
Culturele Producties) voor de openstelling die liep van 1 februari tot en 
met 9 maart 2022, achteraf met €10.000 te verhogen tot een totaal  
van €175.000; 

2.  de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; 
3.  het wijzigingsbesluit op het openstellingsbesluit vast te stellen. 

   
 
Groen Fryslân  H7 Utwreiding leefgebiet Open grasland NBP2023 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 10 oktober is it Natuurbeheerplan Fryslân 2023 en de Reactienota NBP 
Fryslân 2023 fêststeld. Ien fan de belanghawwenden hat oanjûn dat sy it net 
iens binne mei it nommen beslút. Sy hawwe nije ynformaasje oanlevere en 
hawwe it ferhaal fierder taljochte. Ut dy ynformaasje docht bliken dat der wol 
foldwaan wurde kin oan de kritearia dy’t stelt binne oan it leefgebiet Open 
grasland. Oan it stik is de kaart fan it út te wreiden gebiet taheakke. 

   
  D.S. beslute: 

amtswegen it leefgebiet Open grasland yn it Natuurbehearplan Fryslân 2023 
út te wreidzjen troch in wizigingsbeslút yn de taheakke “Uitgreiding Open 
grasland NBP2023”. 
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Klimaat en 
energie 

 H8 Aanpassing documentatie FSFE 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de vergadering van 17 mei 2022 heeft u het Meerjarenplan 2022-2025 van 
het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V (FSFE) vastgesteld. Om dit 
meerjarenplan uit te kunnen voeren zijn aanpassingen in de documentatie 
van het FSFE nodig. De aanpassingen worden thans ter besluitvorming aan u 
voorgelegd.  

   
  D.S. beslute: 

I. 
1. de statuten van Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V. (FSFE) gedeeltelijk 

te wijzigen en om volmacht te verlenen aan de directie van FSFE 
alsmede iedere medewerker van TRIP Advocaten Notarissen, om het 
besluit tot statutenwijziging te effectueren, conform bijlage 3b;  

2. het huidige Investeringsreglement FSFE met bijlagen te wijzigen 
conform bijlage 1 bij dit voorstel, dat daarmee in de plaats treedt van 
het bestaande Investeringsreglement; 

3. het vaststellen van het addendum op de management- en 
beheerovereenkomst conform bijlage 2 bij dit voorstel, tussen stichting 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) 
en FSFE; 

4. Het FSFE toestemming te verlenen om tot en met 31 december 2023 
aan projecten financieringen te verstrekken waarvan de looptijd na 31 
december 2029 eindigt, behoudens eerdere intrekking van deze 
toestemming of verlenging daarvan;  

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

II.  
6. de onder I. omschreven besluiten tevens te nemen als enig 

aandeelhouder van FSFE en deze als besluit buiten vergadering op te 
nemen in bijgaande brief (nr 02049767) aan FSFE; 

7. de volmacht bij het besluit onder I.a (bijlage 3a) te ondertekenen;  
8. het besluit onder Ib (wijziging Investeringsreglement) te publiceren in 

het Provinciaal Blad; 
III.  

9. de opdracht van Provinciale Staten om de streefpercentages per 
sector te laten vervallen, niet uit te voeren en Provinciale Staten 
hierover schriftelijk te informeren; 

10. kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 van FSFE 
11. de brief aan Provinciale Staten (nr 02050786) vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Kultuer en 
gastfrijheid 

 H9 Subsidie collectieve productontwikkeling in de Friese 
Gastvrijheidssector 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Als gevolg van corona heeft de provincie, met het tweede herstelpakket ‘Lok 
op 1: No en Moarn’ extra middelen beschikbaar gesteld om bedrijven en 
organisaties te ondersteunen om sterker uit de coronacrisis te komen. Voor 
het versterken van de gastvrijheidssector is daarvoor het plan Collectieve 
Productontwikkeling opgesteld. Met dit voorstel wordt GS gevraagd om 
IPF/Innovatiepact Fryslân de uitvoering ter hand te laten nemen van dit 
project en hiervoor de benodigde subsidie van maximaal €671.218, - aan IPF 
beschikbaar te stellen. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het plan Stimuleren Collectieve 
Productontwikkeling in de Friese Gastvrijheidssector;  

2. een begrotingssubsidie van maximaal  € 671.218, - te verstrekken aan 
IPF voor de uitvoering en daarbij de afwijkingsgrond in artikel 1.10, lid 
5, aanhef en onder a. ASV toe te passen en de aantoonbare niet-
verrekenbare en niet compensabele omzetbelasting subsidiabel te 
stellen;  

3. bijgevoegde subsidieverleningbeschikking met kenmerk 02052287 vast 
te stellen. 

   
 
Kultuer en 
gastfrijheid 

 H10 Subsidie 2023 Dagrecreatieve netwerken 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Innovatiepact Fryslân vraagt voor het projectplan Dagrecreatieve Netwerken 
2023 een subsidie van € 375.000,-. Het project past binnen de doelstellingen 
van Gastvrij Fryslân 2028. Gedeputeerde Staten worden voorgesteld om de 
subsidie te verlenen. 

   
  D.S. beslute: 

1. aan Innovatiepact Fryslân een subsidie te verlenen van € 375.000,- 
voor de uitvoering van het projectplan Dagrecreatieve Netwerken 2023. 
Op grond van artikel 1.10, lid 5 onder a ASV, in afwijking van artikel 
1.10, lid 1 onder d ASV, aantoonbare niet-verrekenbare en niet-
compensabele omzetbelasting als subsidiabel aan te merken; 

2. de bijgevoegde verleningsbeschikking met kenmerk 02046749 vast te 
stellen. 
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Publyksplein  H11 Openstelling IMF 2023/1 incl. thematender Vier de Vrijheid 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het betreft het openstellingsbesluit van de eerste tender in 2023 van het 
Iepen Mienskipsfûns. De nieuwe aanvraagperiode is van 16 januari 2023 tot 
en met 2 februari 2023 tot 17.00 uur. Het totale subsidieplafond voor tender 
2023/1 bedraagt  € 1.200.000.  
Daarnaast betreft dit stuk de openstelling van de thematender Vier de Vrijheid 
€ 75.000. 

   
  D.S. beslute: 

1. het ‘Openstellingsbesluit Iepen Mienskipsfûns 2023/1 inclusief 
thematender Vier de Vrijheid’ met de daarin opgenomen 
aanvraagperiode van 16 januari 2023 tot en met 2 februari 2023 tot 
17.00 uur en subsidieplafonds vast te stellen; 

2. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
   

 
Bestemming 
Fryslân 

 H12 Subsidieregeling onafhankelijk advies boeren Aldeboarn-De 
Deelen 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In dit GS stuk wordt voorgesteld te besluiten tot vaststelling van de 
subsidieregeling onafhankelijk advies boeren Aldeboarn – De Deelen. Deze 
subsidieregeling voorziet in het verstrekken van subsidies voor onafhankelijk 
advies aan de boeren in het gebiedsproces Aldeboarn de Deelen (ADD) 
inzake de landbouwtransitie in het veenweidegebied, als onderdeel van de 
tweede fase van de Regio Deal Natuur Inclusieve Landbouw Noord- 
Nederland.  

   
  D.S. beslute: 

1. de Subsidieregeling onafhankelijk advies boeren Aldeboarn – De 
Deelen, inclusief de artikelsgewijze toelichting, vast te stellen;  

2. het bijgevoegde aanvraagformulier (waarvan het gebruik verplicht is 
voorgeschreven) vast te stellen; 

3. het bijgevoegde risicoprofiel vast te stellen; 
4. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.  

   
 
  


