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Beslutelist gearkomste fan D.S. 12 april 2022 
 

Ofwêzich: deputearre Hoogland en deputearre mefrou Fokkens 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 15    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 5 april 2022 
    wurdt ûnferoare fêststeld.   
 
 

 

 

BESPREKPUNTEN 
 
Bestemming 
Fryslân 

 B1 Aanvraag programmatische aanpak Regiodeal Natuur Inclusieve 
Landbouw Veenweide Fryslân 2022-2024 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het Friese Veenweidegebied is het Veenweideprogramma 2021-2030 
(VP21-30) in uitvoering. Tegelijkertijd wordt de Regio Deal Natuur Inclusieve 
Landbouw (RD NIL) in hetzelfde Friese Veenweidegebied uitgevoerd. De 
wens is om de gestelde doelen vanuit de RD NIL te koppelen aan de 
uitvoering van het VP21-30 op zo’n wijze dat er qua menskracht efficiëntie 
optreedt en qua inzet van middelen meer effectiviteit. Er is een 
programmatische aanpak opgesteld en goedgekeurd door de Stuurgroep RD 
NIL in de vergadering van 21 januari 2022. GS worden nu gevraagd de 
aanvraag voor deze aanpak in te dienen bij de Stuurgroep RD NIL. 

   
  D.S. beslute: 

in te stemmen met het indienen van de aanvraag voor de programmatische 
aanpak Regiodeal Natuur Inclusieve Landbouw Veenweide Fryslân 2022-
2024 bij de Stuurgroep RD NIL middels bijgevoegde bijlagen.  
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Bestuurszaken  B2 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 PvdA/ mevr. H. Janssen en 

GrienLinks/ dhr. J. Knol over zoutwinning en veiligheid Noorderpier te 
Harlingen d.d. 21 maart 2022; 

c. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ mevr. H. Janssen, 
GrienLinks/ mevr. C. Kuipers en het CDA/ dhr. A. Alberts over inzet 
platform onder jongeren d.d. 18 maart 2022; 

d. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ dhr. J. Walrecht over 
arbeidsomstandigheden aanleg glasvezel d.d. 17 maart 2022; 

e. beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ mevr. E. Hamste en  
dhr. J. Stalenburg over verkoop MCL Harlingen d.d. 18 maart 2022; 

f. Beantwoording schriftelijke vragen van de VVD/ dhr. D. Pool over 
Nationale Woon- en Bouwagenda d.d. 21 maart 2022. 

g. Beantwurding skriftlike fragen fan de FNP/ dhr. W. Veenstra oer  
it GLB-NSP fan 21 maart 2022. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestuurszaken  B3 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om de onderstaande brief aan PS vast te stellen: 
b.  Brief ‘Ofhanneling tasizzing 1979’ (01907646) fan de opjefte 

Undernimmend en Enerzjyk Fryslân. 
   
  D.S. beslute: 

de brief aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 B4 Zienswijze ontwerpbegroting 2023 Waddenfonds 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op grond van artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en  
artikel 27 van de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds worden 
Provinciale Staten van de drie Waddenprovincies in de gelegenheid gesteld 
om hun eventuele zienswijze op de conceptbegroting 2023 van de 
gemeenschappelijke regeling Waddenfonds in te dienen. Aan PS wordt 
voorgesteld om geen zienswijze in te dienen. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de 
gemeenschappelijke regeling Waddenfonds;  

2.  aan PS middels bijgevoegd PS-stuk voor te stellen geen zienswijze in 
te dienen over de ontwerpbegroting 2023 en  

3. het PS-stuk daartoe vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Financiën  B5 Vaststellen uitgangspunten begroting 2023 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor het opstellen van de begroting worden jaarlijks de uitgangspunten voor 
de toerekening van prijsinflatie en rente door het college vastgesteld. In de 
begroting worden deze uitgangspunten voor het jaar 2023 verwerkt. 

   
  D.S. beslute: 

de uitgangspunten voor de begroting 2023 vast te stellen confom de 
bijgevoegde bijlage ‘Uitgangspunten begroting 2023’. 
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Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 B6 Incidentele subsidie aan Bond Friese Vogelwachten voor het 
project Optimalisatie Weidevogeldrone 2022-2024 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor het project Optimalisatie weidevogeldrone 2022-2024 vraagt de Bond 
Friese Vogelwachten een incidentele subsidie van € 124.025,- aan bij de 
provincie Fryslân. Het project past binnen de doelstellingen voor monitoring 
en vrijwillige weidevogelbescherming zoals opgenomen in de Nota 
Weidevogels 2021-2030. 
Gedeputeerde Staten worden voorgesteld de gevraagde subsidie te 
verstrekken. 

   
  D.S. beslute: 

1. de Bond Friese Vogelwachten voor het project “Optimalisatie 
Weidevogeldrone 2022-2024” een incidentele subsidie van € 124.025,- 
te verlenen; 

2. de bijgevoegde subsidieverleningsbeschikking met nummer 01976103 
vast te stellen.  

   
 
Groen Fryslân  B7 Ontwerp Natuurbeheerplan Fryslân 2023 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Yn it Ontwerp Natuurbeheerplan Fryslân 2023 wurdt 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)”. It útstel 
oan DS is om it Ontwerp Natuurbeheerplan Fryslân 2023 fêst te stellen en op 
besjen te lizzen. 

   
  D.S. beslute: 

1. it Ontwerp Natuurbeheerplan Fryslân 2023 fêst te stellen  
2. it plan 6 wiken, fan 16 april oant en mei 29 maaie 2022, op besjen te 

lizzen. 
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Groen Fryslân  B8 Kamerbrief Minister Van der Wal over aanpak NPLG 
(Fokkinga)   
  Aangehouden. 
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HAMMERSTIKKEN 
 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 6 t/m 12 april 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten gewijzigd vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten over de periode van 6 t/m 12 april 2022 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
Economie  H3 ’Subsidie voor het OP-EFRO project ‘Aan de Bak’ 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Deskundigencommissie die het SNN adviseert bij EFRO-
subsidieaanvragen, heeft het project ‘Aan de Bak’ van Desah B.V. positief 
beoordeeld. Het DB SNN heeft dit advies overgenomen en besloten een 
EFRO-bijdrage van € 205.923,- beschikbaar te stellen aan dit project. De 
indieners hebben ook een aanvraag voor Friese cofinanciering ingediend. 
Voorgesteld wordt een subsidie te verstrekken.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het verstrekken van een incidentele subsidie van  
maximaal € 20.000 ,- ten laste van het cofinancieringsbudget R. BCB 
EU Efro/EZ Europa voor het project ‘Aan de Bak’; 

2. de begrotingswijziging vast te stellen; 
3. Bijgevoegde subsidieverleningsbeschikking met kenmerk 01981048 

vast te stellen. 
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Klimaat en 
energie 

 H4 Openstelling en wijziging ‘Voucherregeling energiecoöperaties 
Fryslân’ 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor de periode van 5 november 2019 tot en met 31 december 2020 heeft 
uw college de ‘Voucherregeling energiecoöperaties Fryslân’ vastgesteld.  
Op 3 mei 2021 is deze regeling gewijzigd en opnieuw opengesteld tot en met  
30 april 2022. Inmiddels is het subsidieplafond praktisch bereikt en is de 
regeling geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld, de regeling 
te wijzigen en opnieuw open te stellen voor de periode van 3 mei 2022 tot en 
met 30 april 2023 met als subsidieplafond € 100.000. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis nemen van het bijgevoegde rapport ‘Evaluatie voucherregeling 
energiecoöperaties Fryslân 2021-2022’; 

2. bijgevoegd Derde Openstellingsbesluit Voucherregeling 
energiecoöperaties Fryslân voor de periode van 3 mei 2022 tot en met 
30 april 2023 en als subsdieplafond € 100.000 vast te stellen; 

3. bijgevoegd besluit tot wijziging van de Voucherregeling 
energiecoöperaties Fryslân vast te stellen; 

4. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen; 
5. de opdracht voor uitvoering van de Voucherregeling energiecoöperaties 

Fryslân met betrekking tot de nieuwe openstelling van 3 mei 2022 tot en 
met 30 april 2023 te verlenen aan het SNN. 

   
 
Mobiliteit 
 

 H5 Notitie voor woordvoerders OV over onderkant van het Openbaar 
Vervoer 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op woensdag 9 maart jl. heeft, op verzoek van de woordvoerders openbaar 
vervoer een informele bijeenkomst met hen plaatsgevonden. Het onderwerp 
van de bijeenkomst was de dillema’s die zich voordoen tijdens de 
voorbereiding op de aanbesteding van de nieuwe busconcessie vanaf 2024. 
Na afloop van deze bijeenkomst is door de woordvoerders aan de dienst 
gevraagd om een notitie op te stellen over één van die dilemma’s. In dit stuk 
wordt gevraagd kennis te nemen van de notitie en het verdere proces. 

   
  D.S. beslute: 

kennis te nemen van de notitie ‘Onderkant van het openbaar vervoer versus 
hoofdstructuur’ (bijlage) en het verdere proces (Neiere Taljochting).   
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Groen Fryslân  H6 Tijdelijk beheer provinciaal ingerichte gronden NNN 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het kader van NatuurNetwerk Nederland (NNN) ontwikkelt de provincie 
natuur. Na het inrichten verkoopt de provincie de grond conform het door GS 
vastgestelde uitvoeringskader verkoop natuurgronden. Tussen de inrichting 
en de verkoop van de gronden is het wenselijk dat de natuur ook tijdelijk in 
beheer is. GS worden gevraagd om akkoord te gaan om het beheer van 2022 
door Staatsbosbeheer voor een bedrag van €101.303,88 te doen. 

   
  DS en KfdK beslute, elts foar eigen foech: 

1. in te stemmen met het enkelvoudig onderhands aanbesteden van  
het tijdelijk beheer van de ingerichte gronden aan Staatsbosbeheer 
voor een bedrag van €101.303,88; 

2. de opgavemanager Gebiedsontwikkeling en natura 2000 te volmachten 
om de opdracht te ondertekenen. 

   
 
Economie  H7 Cofinanciering EFRO Valorisatieproject Sybolt 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De deskundigencommissie van SNN heeft het project Sybolt positief 
beoordeeld. Het DB SNN heeft dit advies overgenomen en besloten een 
EFRO-bijdrage (incl. Rijkscofinanciering) van € 2.499.946,13 beschikbaar te 
stellen aan dit project. De indieners hebben ook een aanvraag voor Friese 
cofinanciering ingediend. Voorgesteld wordt een subsidie van € 215.452 (3%) 
namens de provincie Fryslân te verstrekken.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het verstrekken van een incidentele subsidie  
van € 215.452 ten laste van het cofinancieringsbudget EFRO/EZ/ 
Interreg voor het project Sybolt; 

2. de begrotingswijziging vast te stellen; 
3. de subsidieverlening met kenmerk 01978682 vast te stellen. 

   
 
  


