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Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 23 
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 31 maaie 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 41 
RvO vast. Het betreft: 
b. Beantwoording schriftelijke vragen van de ChristenUnie/  

dhr. M. de Vries over rapport van Nebest over brug Kootstertille d.d.  
23 mei jl.  

   
  D.S. beslute: 

de brief 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 om de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Beantwoording motie onderzoek verlengen 

overbruggingsconcessie’ (01999808) van de opgave mobiliteit; 
c. Brief ‘Informatie over diverse HR thema's als aanvulling op de notitie 

SPP 2022’ 
 (02000897) van de afdeling Personeel en Organisatie; 

d. ‘Informerende brief Energieteam Fryslân en Aanvalsplan isoleren 
Fryslân´ (02000260) van de opgave Klimaat en Energie. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven aan PS bij punt b en d vast te stellen; 
2. de brief aan PS bij punt c te wijzigen en gedeputeerde Fokkens te 

mandateren die brief vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Economie 
 

 B3 Verstrekken incidentele subsidie aan Club Diplomatique Fryslân 
(CDF) voor het project It ferhaal fan Fryslân 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 27 december 2021 heeft Club Diplomatique Fryslân (hierna: CDF) een 
aanvraag incidentele subsidie ingediend voor het project ‘It ferhaal fan 
Fryslân’ (hierna: het project). In dit project zal CDF vanuit de triple helix It 
ferhaal fan Fryslân ontwikkelen en vertellen aan Friezen, Friezen om utens 
en niet-Friezen. Met dit voorstel wordt uw college gevraagd in te stemmen 
met bijgevoegde beschikking, waarmee een subsidie van € 100.000 wordt 
verstrekt aan CDF.  

   
  D.S. beslute: 

1. Club Diplomatique Fryslân een incidentele subsidie van € 100.000 te 
verlenen voor het project ‘It ferhaal fan Fryslân’; 

2. bijgevoegde beschikking vast te stellen. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 1 t/m 7 juni 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten van 31 mei t/m 7 juni 2022 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
Landbouw  H3 Uitstel verzoeken POP3 projecten 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Er is voor de verlenging van POP3(+) projecten een gedragslijn vastgesteld 
waarmee SNN verlengingen zelfstandig kan afhandelen. Momenteel zijn er 
drie projecten die vragen om uitstel waarbij goedkeuring van GS nodig is.  
1. KRW-opgave Gebiedsontwikkeling De Centrale As 
2. Hydrologische maatregelen i.k.v. PAS Rottige Meenthe 
3. JOLA (jonge landbouwers) aanvraag 18057000092 
De dienst adviseert alle drie de projecten uitstel te verlenen. 

   
  D.S. beslute: 

1. het POP3 project KRW-opgave Gebiedsontwikkeling De Centrale As 
uitstel te verlenen tot 31 december 2023.  

2. het POP3 project Hydrologische maatregelen i.k.v. PAS Rottige 
Meenthe uitstel te verlenen tot 31 december 2023.  

3. het JOLA project met nummer 18057000092 uitstel te verlenen tot  
31 december 2023. 
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Groen Fryslân 
 

 H4 Incidentele subsidie aan Van Hall Larenstein voor het project 
'Optimalisatie kruidenrijk grasland en ontwikkelen en testen 
weidevogelwijzer’ 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor het project 'Optimalisatie kruidenrijk grasland en ontwikkelen en testen 
weidevogelwijzer’ vraagt Van Hall Larenstein een incidentele subsidie van 
€125.000,- aan bij de provincie Fryslân. Het project past binnen de 
doelstellingen gesteld in de Nota Weidevogels 2021-2030. Gedeputeerde 
Staten worden voorgesteld de gevraagde subsidie te verstrekken. 

   
  D.S. beslute: 

1.  een incidentele subsidie van € 125.000,- aan Van Hall Larenstein voor 
het project ‘Optimalisatie Kruidenrijk Grasland en ontwikkelen en testen 
Weidevogelwijzer’ te verlenen. Daarbij besluiten 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 
als subsidiabel aan te merken vanwege de doelmatigheid van deze 
subsidieverstrekking.  

2.  de bijgevoegde verleningsbeschikking met kenmerk 01942587 vast te 
stellen. 

   
 


