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BESPREKPUNTEN 
 
Groen Fryslân 
 

G B1 Voortgang herziene planning natuurontwikkelopgave (tweede 
en definitieve lezing) 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het najaar van 2022 behandelen Provinciale Staten (PS) de herziene 
planning natuurontwikkelingsopgave. Het voorstel aan de Staten is om 
binnen de beschikbare middelen in te zetten op de realisatie van het Natuur 
Netwerk Nederland (NNN) en hierin de prioritering los te laten. Dit geeft 
grotendeels invulling aan de besluiten die PS hebben genomen over Natuer 
mei de Mienskip (NmdM), de strategische grondnota NNN, de gesprekken 
met het ministerie van Landbouw Natuur en Voedsel (LNV) en de landelijke 
taskforce versnelling resterende ha NNN. De laatste twee zetten maximaal 
in op het realiseren van het NNN in 2027. Wij leggen u het PS-stuk en 
bijbehorende stukken voor ter tweede lezing.  

   
  D.S. beslute: 

1. de notitie Natuurpact, Vervolgaanpak natuurontwikkelopgave: it kin ek 
oars! vast te stellen. 

2. het bijgevoegde PS-stuk herziene planning NNN en bijbehorende 
begrotingswijziging vast te stellen, waarin de volgende besluitpunten 
zijn opgenomen: 
a. Te kiezen voor scenario 3: maximale inspanning op de realisatie 

van het gehele NNN door de beschikbare financiële middelen 
voor alle prioriteiten 1 (KRW), 2 (N2000) 3 en 4 (Provinciale 
ambitie) in te zetten. 

b. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen om uit de 
Natuurpact-middelen budget voor de benodigde capaciteit 
beschikbaar te stellen. 

c.  Gedeputeerde Staten opdracht te geven om in het voorjaar van 
2025 Provinciale Staten in een Midterm Review te informeren 
over de voortgang van de realisatie van het NNN. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Omgevingszaken  B2 Instellen doelgebonden depositiebank PAS-melders Fryslân 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Met het oprichten van een doelgebonden depositiebank kan vrijgemaakte 
stikstofruimte worden vastgelegd en worden ingezet voor de legalisatie van 
PAS-melders. Met het bijgevoegde wijzigingsbesluit wordt een artikel 
toegevoegd aan de stikstofbank waardoor GS doelgebonden 
depositiebanken kunnen instellen als onderdeel van de stikstofbank. 
Daarnaast wordt met het instellingsbesluit een doelgebonden depositiebank 
opgericht voor de legalisatie van PAS-melders.  

   
  D.S. beslute: 

1.  de wijziging van het besluit tot instellen van het Regionaal 
Stikstofregistratie-systeem vast te stellen; 

2.  het ‘Instellingsbesluit doelgebonden depositiebank PAS-melders 
Fryslân’ vast te stellen; 

3.  bijgevoegde brief aan PS (kenmerk: 02034048) vast te stellen;  
4.  bijgevoegde brief aan PAS-melders welke zich hebben aangemeld 

voor legalisatie vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestuurszaken  B3 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. Beäntwurding skriftlike fragen fan it CDA/ mefrou A. Meekma oer 

Fryske eed yn de rjochtbank fan 27 septimber 2022; 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ mevr. E. Hamstra 

over tariefstijging Doeksen 19 september 2022; 
d. Beantwoording schriftelijke vragen van de SP/ mevr. H. Goede over 

bedrijventerreinen SWF en DFM d.d. 25 juli 2022; 
e. Beantwoording schriftelijke vragen van de VVD/ dhr. M. Dijkstra over 

Standpunt IPO inzake onteigening boeren d.d. 29 september 2022; 
f. Uitstel beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/  

mevr. E. van der Hoek en PvdD/ dhr. M. Brouwer over voldoende 
schoon drinkwater d.d. 3 oktober 2022; 

g. Uitstel beantwoording schriftelijke vragen van statenlid Wiersma/  
dhr. T. Wiersma over geluidsoverlast op het water d.d. 20 september 
2022; 

h. Uitstel beantwoording schriftelijke vragen van het CDA/  
dhr. A. Aalberts over werkgelegenheid rijksambtenaren d.d.  
15 september 2022; 

i. Uitstel beantwoording schriftelijke vragen van de VVD/ dhr. M. Brands 
over krimpende Rijksoverheid in Friesland d.d. 15 september 2022. 

   
  D.S. beslute: 

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

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestuurszaken  B4 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Afhandeling motie 2569 Gastvrij Fryslân’ (02034343) van de 

opgave Leefbaar Fryslân; 
c. Brief ‘Herijking overbruggingsconcessie busvervoer 2023-2024’ 

(02035748) van de opgave Mobiliteit; 
d. Brief ‘Stand van zaken en voorgestelde aanpak Fries Programma 

Landelijk Gebied’ (02028459) van de opgave Groen Fryslân. 
   
  D.S. beslute: 

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

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Leefberens  B5 Tekenen afsprakenkader woningbouw Rijk 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De minister voor VRO wil op 13 oktober 2022 afspraken maken met 
provincie Fryslân over de regie op de woningbouw en de realisatie van 
17.500 woningen in Fryslân. De afspraken zijn inspanningsverplichtingen en 
niet afdwingbaar en moeten leiden tot regionale woondeals met de 
gemeenten.  

   
  DS en KfdK beslute, elts foar eigen foech: 

1. om de “Bestuurlijke afspraken woningbouw Fryslân 2022-2030”, die 
samen met de brieven 02000198 d.d. 31 mei 2022 en 02024325 d.d. 
13 september 2022 het provinciale bod vormen, te tekenen. 

2. gedeputeerde Fokkinga te mandateren om eventuele kleine 
wijzigingen, op verzoek van de minister van VRO, nog door te voeren 
in de “Bestuurlijke afspraken woningbouw Fryslân 2022-2030”.  

3. gedeputeerde Fokkinga  te mandateren om deze afspraken namens 
de provincie Fryslân te tekenen.  

   
 
Omgevingszaken 
 

 B6 Beslissingen op bezwaar inzake de afwijzing van de 
handhavingsverzoeken tegen de PAS-melders 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

MOB heeft bezwaar gemaakt tegen 22 beslissingen waarbij het verzoek om 
handhaving tegen de PAS-melders is afgewezen. Deze bezwaarschriften 
zijn allemaal voorgelegd aan de bezwaarschriftencommissie en hebben 
geleid tot 22 adviezen. Nu het merendeel van deze adviezen gelijkluidend 
zijn, is besloten om niet 22 GS adviezen te schrijven, maar de situaties van 
de PAS-melders in één advies te behandelen. Dit betekent concreet dat alle 
bezwaarschriften ongegrond worden verklaard.  

   
  D.S. beslute: 

1.  de bezwaarschriften van MOB, na aanvulling van de motivering, 
ongegrond te verklaren;  

2.  het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen; 
3.  indien er beroep wordt ingediend, tijdens deze fase de beslissingen op 

bezwaar nogmaals beoordelen aan de hand van de meest recente 
jurisprudentie.  
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Groen Fryslân  B7 Vaststellen Natuurbeheerplan Fryslân 2023 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Yn it Natuurbeheerplan Fryslân 2023 wurde it belied, de doelen en de 
subsydzjemooglikheden foar (agarysk) natuer- en lânskipsbehear 
beskreaun. It plan is it útfieringskader foar de “Subsidieregeling natuur- en 
landschapsbeheer provincie Fryslân 2019 (SrNL)” en de “Subsidieregeling 
kwaliteitsimpuls natuur en landschap Fryslân (SKNL)”. Dizze regelingen 
binne ûnderdiel fan it “Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)”. Yn de 
reaksjenota binne de sjenswizen op it Ontwerp Natuurbeheerplan Fryslân 
2022 gearfette en fersjoen fan in beoardieling. Oan de hân fan dizze 
beoardielingen wurde wizigingen op it natuerbehearplan trochfiert.  

   
  D.S. beslute: 

1. it Natuurbeheerplan Fryslân 2023 fêst te stellen; 
2. de Reactienota NBP Fryslân 2023 fêst te stellen. 

   
 
Groen Fryslân 
 

 B8 Ondertekening aanvraag 2e tranche rijksbijdrage Tijdelijke 
Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor de jaren 2021, 2022 en 2023 is het voor werkregio’s DPRA (Deltaplan 
Ruimtelijke Adaptatie) mogelijk om een maatregelenpakket voor 
klimaatadaptieve maatregelen in te dienen bij het Rijk ten behoeve van de 
zogenoemde Impulsregeling, waarbij 1/3 van de kosten wordt vergoed.  
Voor de Werkregio Fryslân is in de vorm van een specifieke uitkering 
€ 13,7 miljoen gereserveerd. In een 1e tranche is een subsidie gehonoreerd 
van € 6.381.188. Het maatregelenpakket voor de 2e tranche is  
op 8 september 2022 goedgekeurd in het Provinciaal Bestuurlijk Overleg 
Water en bevat maatregelen voor een subsidiebedrag van € 4.344.029. Het 
maatregelenpakket wordt door de provincie (namens de Werkregio Fryslân) 
ingediend bij het Rijk. Hiervoor is nodig dat de helft van de partijen, 
waaronder de provincie, de aanvraag mee ondertekent. 

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met het maatregelenpakket voor klimaatadaptieve 
maatregelen voor de tweede tranche;  

2.  in te stemmen met de aanvraag Tijdelijke Impulsregeling 
Klimaatadaptatie 2021-2027 en Gedeputeerde Hoogland te 
machtigen om de aanvraag van de tweede tranche namens de 
provincie te ondertekenen. 
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Groen Fryslân 
 

 B9 Uitvoering Programma Herstel Biodiversiteit – 
Subsidieverstrekking en opdrachtverlening 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 7 december 2021 hebben GS het jaarplan van de Agenda Herstel 
Bodiversiteit vastgesteld. Ter uitvoering van dit GS-besluit wordt voorgesteld 
om 4 incidentele subsidies en 1 opdracht te verstrekken aan de 5 partners 
in het herstelprogramma voor het jaar 2022. GS worden voorgesteld om in 
te stemmen met de subsidieverstrekking en de onderhandse opdracht. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het verstrekken van de volgende projectsubsidies 
voor de uitvoering van het jaarplan 2022 van de Agenda Herstel 
Biodiversiteit: 
o Maximaal €265.000 voor Kening (brief nr. 02010078) 
o Maximaal €195.000 voor de gemeente Leeuwarden (brief nr. 

02019168) 
o Maximaal €200.000 voor de Friese Milieu Federatie (brief nr. 

02016017) 
o Maximaal €290.080 voor Instituut Natuurbeschermingseducatie 

(brief nr. 02003102) 
2. op grond van artikel 1.10 lid 5 sub b af te wijken van artikel 1.10h Asv 

2013 en reeds gemaakte kosten vanaf 1 januari 2022 subsidiabel te 
stellen; 

3. bij de beschikking van gemeente Leeuwarden op grond van artikel 5.3 
sub d onder 1 ASV af te wijken van artikel 3.7 lid 1 sub b Asv en te 
bepalen dat de financiële verantwoording middels Sisa wordt 
ingediend; 

4. opdracht te verlenen aan het Wetterskip van maximaal €45.000, 
afwijkend van het provinciale inkoopbeleid, voor de werkzaamheden 
van de Thematrekker ‘Verbindingen Realiseren’ van januari 2022 tot 
en met juli 2022 (brief nr. 02022022). 

   
 
Financiën  B10 September circulaire 2022 
(Douwstra)   
  Ingetrokken. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 5 t/m 10 oktober 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten gewijzigd vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Economie 
 

 H3 Bijdrage uitvoeringskosten Servicepunt Techniek Noord 2022 en 
2023 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het toekennen van een eenmalige provinciale (cofinancierings)subsidie van  
maximaal € 52.100 aan Servicepunt Techniek Noord ten behoeve van het 
versterken van de organisatiekracht van SPT Noord, waardoor SPT Noord de 
uitvoering en organisatie van begeleidings- en scholingstrajecten van 
(potentiële) werknemers in de techniek- en bouwsector in Noord Nederland 
kan verduurzamen. De drie noordelijke provincies stellen hiervoor ieder  
€ 25.000 voor het jaar 2022 en € 27.100 voor het jaar 2023 beschikbaar. 

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met een provinciale (cofinancierings)subsidie van  
maximaal € 52.100,- aan SPT Noord voor de periode 2022-2023; 

2.  de bevoegdheid tot het verstrekken van de subsidie te mandateren aan 
het College van Gedeputeerde Staten van provincie Drenthe; 

3.  het bijgevoegde mandaatbesluit vast te stellen, waarin de provincie 
Drenthe mandaat wordt verleend voor het nemen van alle besluiten die 
rondom de subsidieverstrekking aan SPT Noord nodig zijn.  
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Bestuurszaken  H4 Opschonen subsidieregelingenbestand 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Er staan op dit moment meer dan 100 provinciale subsidieregelingen in het 
regelingenbestand, de zogenaamde ‘wettenbank’ op www.overheid.nl, die 
niet meer actueel zijn en/of waaraan geen uitvoering meer wordt gegeven. 
Aan uw college wordt voorgesteld deze in te trekken, zodat het 
regelingenbestand kan worden opgeschoond. 

   
  D.S. beslute: 

de ‘’Regeling van Gedeputeerde Staten d.d. 11 oktober 2022 tot intrekking 
van diverse subsidieregelingen (Regeling intrekking subsidieregelingen 
Fryslân 2022).’’, vast te stellen.  

   
 
Economie  H5 Ontbinding Stichting Leerstoel Regionale Economie 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Aan uw college wordt voorgesteld Provinciale Staten te verzoeken 
goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van het bestuur van de 
Stichting Leerstoel Regionale Economie om deze stichting te ontbinden. De 
leerstoel is sinds 2016 niet meer ingevuld en daarmee is de stichting sinds 
die tijd niet meer actief.  
Er is een nieuwe leerstoel Regionale en Circulaire Economische Ontwikkeling 
ingesteld aan de Rijksuniverstiteit Groningen (RuG), de drie Noordelijke 
provincies verlenen daarvoor rechtstreeks subsidie aan de RuG. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het voorstel van het bestuur van de Stichting 
Leerstoel Regionale Economie om de stichting te ontbinden; 

2. Provinciale Staten te verzoeken goedkeuring te verlenen aan het 
voorgenomen besluit van de Stichting Leerstoel Regionale Economie 
om deze stichting te ontbinden conform bijgevoegd PS voorstel; 

3. de heer De Rouwe met onmiddellijke ingang terug te trekken als 
bestuurslid van de Stichting Leerstoel Regionale Economie; 

4. gedeputeerde Douwstra met onmiddellijke ingang te benoemen als 
bestuurslid van de Stichting Leerstoel Regionale Economie; 

5. Provinciale Staten hierover te informeren en daartoe bijgevoegde brief 
vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Economie 
 

 H6 Instellen bijzondere leerstoel regionale en circulaire 
economische ontwikkeling 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het betreft de instelling van een bijzondere leerstoel Regionale en Circulaire 
Economische Ontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Deze 
zal worden ingevuld door mw. Anet Weterings. Het gaat om een 
deeltijdfunctie (0,2 fte). De leerstoel biedt de mogelijkheid om de kennis over  
met name de circulaire economie in onze regio te vergroten en te borgen. 
Voor de instelling van de leerstoel wordt aan de drie noordelijke provincies 
gevraagd voor een periode van 5 jaar ieder 50.000 euro bij te dragen. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met een provinciale subsidie voor het instellen  
leerstoel CE aan de RUG voor een periode van 5 jaar van  
maximaal 50.000 euro; 

2. de bevoegdheid tot het verstrekken van de subsidie te mandateren aan 
het college van GS van provincie Groningen; 

3. het bijgevoegde mandaatbesluit vast te stellen, waarin de provincie 
Groningen mandaat wordt verleend voor het nemen van alle besluiten 
in de keten van besluitvorming rondom subsidieverstrekking aan de 
RUG. 

   
 
Landbouw  H7 Aanvullende offerte SNN-uitvoering POP/POP3+ 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) liep van 2014 tot en met 
2020. Dit programma is door omstandigheden verlengd met twee jaar tot en 
met 2022. Uitvoering van POP3+ kan plaatsvinden tot en met eind 2025. 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert voor ons de 
subsidieregelingen uit en door de verlenging en benodigde extra middelen 
hebben zij een aanvullende offerte uitgebracht voor hun werkzaamheden van 
2022 tot en met 2025. Deze wordt ter vaststelling aan u voorgelegd. 
In de 1e berap 2023 zal een bestedingsritme wijziging plaatsvinden 
overeenkomstig de verwachte facturen van SNN betreffende deze 
uitvoeringskosten.   

   
  D.S. beslute: 

1. aan het SNN de opdracht te verstrekken de resterende POP3 +-
programmaperiode 2022-2025 uit te voeren voor € 2.181.285 op basis 
van de uitvoeringsofferte van het SNN d.d. 22 september 2022; 

2. aan de opgavenregisseur OEF volmacht te verlenen om op basis van 
de ontvangen uitvoeringsofferte van SNN d.d. 22 september 2022 de 
opdrachtbevestiging te ondertekenen. 

   
 
  


