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BESPREKPUNTEN 

 
Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 B1 Instellen beroep tegen het Wijzigingsbesluit 
Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden van de 
Minister voor Natuur en Stikstof 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 26 november jl. is het Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden 
vanwege aanwezige waarden (het zogenaamde Veegbesluit) in werking 
getreden. Met dit besluit worden door de Minister voor Natuur en Stikstof 
extra waarden en daarmee extra instandhoudings-doelstellingen 
toegevoegd aan de aanwijzingsbesluiten van Natura 2000-gebieden. Voor 
Fryslân heeft dit besluit onder andere tot gevolg dat Natura 2000-gebied 
Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving er twee habitattypen bij krijgt 
die zeer lage kritische depositiewaarden (KDW) hebben, waarmee het 
gebied stikstofgevoelig wordt. Dit heeft gevolgen voor de 
ontwikkelingsruimte in een groot deel van Fryslân. Aan Gedeputeerde 
Staten wordt voorgesteld om in beroep te gaan tegen dit onderdeel van het 
Veegbesluit.  

   
  D.S. beslute: 

1. beroep in te stellen bij de rechtbank Noord-Nederland tegen het 
Wijzigingsbesluit Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige 
waarden, voor wat betreft artikel 8 van dat besluit dat gaat over 
toevoeging van de habitattypen  H7140 Overgangs- en trilveen en 
H91D0 Veenbossen aan het aanwijzingsbesluit van Natura 2000-
gebied Oudegaasterbrekken, de Fluessen en omgeving; 

2. ENVIR Advocaten te machtigen om namens Gedeputeerde Staten op 
te treden als (proces)advocaat in deze procedure en daartoe alle 
noodzakelijke handelingen te verrichten; 

3. bijgevoegde brief aan de rechtbank Noord-Nederland over dit 
procesbesluit vast te stellen;  

4. bijgevoegde brief aan PS om hen te informeren over het instellen van 
beroep vast te stellen; 

5. bijgevoegde brief aan de Minister voor Natuur en Stikstof om hen te 
informeren over het instellen van beroep vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Omgevingszaken  B2 Wijziging van de Provinciale Beleidsregels salderen Fryslân 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Met het bijgevoegde wijzigingsbesluit worden de beleidsregels salderen 
Fryslân gewijzigd ten aanzien van de volgende punten:  
•  Bij extern salderen afromen op stikstofdepositie in plaats van 

stikstofemissie.  
•  Het verduidelijken van de volgordelijkheid van toetsing ten behoeve van 

de uitvoering.  
•  Het verduidelijken hoe en wanneer getoetst moet worden aan het Beh.  
•  Verbeteringen ten behoeve van leesbaarheid, duidelijkheid en 

uniformiteit. 
Dit is conform de afspraken gemaakt in de Bestuurlijke Commissie Stikstof  
van 10 november 2022.  

   
  D.S. beslute: 

de wijziging van de Provinciale Beleidsregels salderen Fryslân vast te 
stellen.  

   
 
Omgevingszaken 
 

 B2b Besluit tot gedeeltelijk hervatten vergunningverlening stikstof 

(Hoogland, Fokkinga)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op dinsdag 27 september 2022 heeft uw college (naar aanleiding van de 
RvS uitspraak van 7 september 2022 inzake de RAV-factoren) ingestemd 
met het besluit tot opschorten van de vergunningverlening Wnb voor het 
onderdeel stikstof tot 1 januari 2023 en in aanloop naar deze datum te 
besluiten over het al dan niet voortzetten van de vergunningverlening.  
Het voorgestelde besluit is om de vergunningverlening stikstof enkel voort te 
zetten voor vergunningaanvragen waarbij in de beoogde situatie géén 
gebruik wordt gemaakt van een emissiearm stalsysteem.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het hervatten van de vergunningverlening stikstof  
per 1 januari 2023 voor aanvragen die in de beoogde situatie géén 
gebruik maken van een emissiearm stalsysteem; 

2. in te stemmen met het feitelijk hervatten van de vergunningverlening 
stikstof na de verwachte AERIUS-Calculator actualisatie welke is 
gepland op 26 januari 2023;  

3. in te stemmen met initiatiefnemers van emissiearme stalsystemen de 
mogelijkheid bieden om de vergunningaanvraag aan te passen, in te 
trekken of op te schorten voor onbepaalde tijd; 

4. in te stemmen met het inbrengen van een GS-stuk in mei 2023 (of 
eerder indien zich concrete ontwikkelingen voordoen) over de stand 
van zaken van emissiearme stalsystemen in de vergunningverlening; 

5. de opgestelde PS-brief vast te stellen;  
6. de voorgestelde communicatielijn 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. Beantwoording schriftelijke vragen van Statenlid Goudzwaard/  

dhr. M. Goudzwaard over PAS Melders d.d. 17 november 2022; 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ mevr. E. Hamstra 

over treinvervangend vervoer 2026 spoortraject Leeuwarden – 
Harlingen Haven d.d. 15 november 2022. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven 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 ‘Brzo inspectie Zandleven Coatings BV 2022’ (02054405) van 

de afdeling Omgevingszaken; 
c. Brief ‘Informerende brief Energiebank Fryslân’ (02050380) van de 

opgave Klimaat en Energie; 
d. Brief ‘Learûnderfiningen Stim fan Fryslân’ (02037145) fan de ôfdieling 

Bestjoerssaken; 
e. Memorie van toelichting de Funderingsaanpak Veenweidegebied 

Fryslân (02057475) van de opgave Groen Fryslân. 
   
  D.S. beslute: 

de brieven aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Omgevingszaken  B5 Tweede tertaalrapportage FUMO 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Fryske Utfieringstjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) voert taken voor de 
provincie uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving. Over de voortgang van de uitvoering van de taken legt de 
FUMO eens in de vier maanden verantwoording af middels een rapportage. 
De tweede tertaalrapportage wordt ter kennisname aangeboden vanwege 
een bestuurlijk aandachtspunt.  

   
  D.S. beslute: 

kennis te nemen van de tweede tertaalrapportage van de FUMO.   
   

 
Economie  B6 Beëindiging Waddenglas 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In Waddenglas werken gemeente Waadhoeke, Rijk en Provincie sinds 
2007 samen aan de verdere ontwikkeling van glastuinbouw bij Sexbierum. 
Tot op heden is het echter niet gelukt om de aangekochte gronden voor dit 
doel te verkopen. De stuurgroep Waddenglas heeft daarom besloten om de 
samenwerking in Waddenglas per 31/12/2022 te willen beëindigen en de 
grondexploitatie over te dragen aan de gemeente Waadhoeke. GS worden 
gevraagd om in te stemmen met beëinding van de samenwerking in 
Waddenglas en PS hierover te informeren per brief. 

   
  DS en KfdK beslute, elts foar eigen foech: 

1. in te stemmen met beëindiging van de samenwerking in Waddenglas;  
2. in te stemmen met de beëindigingsovereenkomst; 
3. gedeputeerde Douwstra te mandateren om de 

beëindingsovereenkomst namens de Provincie te ondertekenen; 
4. de informerende brief aan Provinciale Staten vast te stellen.   

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Taal en kennis 
 

 B7 Wiziging Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân en 
fêststelling iepenstellingsbeslút en subsydzjeplafons 2023 

(Douwstra, Poepjes)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Fanwege de ûnderfining dy’t deistich opdien wurdt mei it útfieren en de útlis 
fan de subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân, is it nedich dy 
periodyk op ‘en nij te besjen. Dêrneist wurdt útsteld de subsydzjeplafonds 
en iepenstellings foar 2023 fêst te stellen.  

   
  D.S. beslute: 

1.  de Wizigingsregeling Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân 
fêst te stellen; 

2.  it taheakke beslút ta fêststelling fan subsydzjeplafonds en 
iepenstelling fan de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân 
foar 2023 fêst te stellen;  

3.  taheakke Begruttingswiziging fêst te stellen; 
4.  it risikoprofyl fan de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân, 

paragraaf 3.2 fêst te stellen. 
   

 
Leefberens  B8 Dielen útkomsten 0-mjitting Frysk yn it rjochtsferkear 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Der is yn april/maaie 2022 in 0-mjitting dien, troch studinten fan 
NHL/Stenden, by alle lokaasjes fan de Rjochtbank Noard-Nederlân en it 
Gerjochtshôf Arnhem-Ljouwert nei de mjitte weryn’t it personiel it Frysk 
ferstiet. Ien en oar mei it each op de útfiering fan de Wet Gebrûk Fryske 
Taal (WGFT, 2014). De útkomsten binne beskikber en kinne dield wurde 
mei de Steaten en it ministearje fan V&J. De útkomsten kinne bydrage oan 
in bettere posysje fan it Frysk yn it rjochtsferkear. Dêrneist wurdt op 
ûnderdielen pleite foar in ferbreding fan it ûndersyk. 

   
  D.S. beslute: 

1. kundskip te nimmen fan de útkomsten fan de 0-mjitting en  
2. de brief oan de minister fan J&F (nr. 02040490) fêst te stellen en dy 

oan har ta te stjoeren;  
3. in ôfskrift fan ûnder punt 2 neamde brief oan Provinsjale Steaten te 

ferstjoeren; 
4. deputearre Poepjes te mandatearjen in beknopte PS-brief fêst te 

stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Klimaat en energie  B9 Instemmen met Letter of Support Waterstof infrastructuur 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

SNN wil een Letter of Support ondertekenen voor een drietal waterstof-
infrastructuurprojecten van Gasunie. Voorgesteld wordt om kennis nemen 
van deze Letter of Support en in te stemmen met de inhoud daarvan.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de Letter of Support voor de waterstof-
infrastructuurprojecten en de ondertekening daarvan door de 
voorzitter van SNN; 

2. in te stemmen met de inhoud van de brief. 
   

 
Bestuurszaken  B10 Toezichtsvorm Friese gemeenten 2023 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De provincie houdt toezicht op de financiële positie van de gemeenten in 
Fryslân. Jaarlijks worden de begrotingen beoordeeld en wordt de 
toezichtsvorm bepaald.  
Alle 18 gemeenten krijgen het reguliere repressieve toezicht voor 2023. Er 
zijn geen gemeenten waarbij om financiële redenen volgend jaar bestuurlijk 
overleg moet plaatsvinden.  

   
  D.S. beslute: 

1.  alle 18 Friese gemeenten voor 2023 onder repressief toezicht te 
plaatsen;  

2.  de toezichtsbrieven conform de bijgevoegde bijlage vast te stellen en 
deze te verzenden naar de desbetreffende gemeenteraden. 
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Groen Fryslân  B11 Achtste Voortgangsrapportage Natuur (VRN) 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Ieder jaar verschijnt er een Voortgangsrapportage Natuur (VRN). Deze 
wordt landelijk door het IPO en het ministerie van LNV opgesteld. In de 
VRN wordt o.a. beschreven hoe de natuur er in Nederland voor staat en 
wat de vorderingen zijn met de afronding van het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN). Het is gebruikelijk de VRN ter informatie toe te zenden aan 
Provinciale Staten.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage Natuur; 
2. de PS-brief vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Leefbaar Fryslân  B12 Hanthavening plafond subsydzjeregeling Frysk foar no en letter 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Yn 2022 is de subsydzjeregeling Frysk Foar No En Letter foar de tredde 
kear iepensteld. Fan 14 febrewaris oant en mei 15 novimber koenen 
foarskoalske opfanglokaasjes en skoallen út alle sektoaren subsydzje 
oanfreegje om it Frysk te ferbetterjen sadat se wurkje oan de doelstellings 
fan Ryk en provinsje om alle skoallen uterlik yn 2030 it Frysk op 
foldwaande nivo oanbiede te litten.  
It subsydzjeplafond fan €275.000,- is berikt. Yn totaal is der foar €421.373,- 
oanfrege.  

   
  D.S. beslute: 

1.  it subsydzjeplafond te ferheegje mei €147.000,- sadat alle oanfragen 
honorearre wurde kinne;  

2.  yn te stimmen mei taheakke begruttingswizing;  
3.  yn te stimmen mei taheakke wizige iepenstellingsbeslút. 
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Groen Fryslân  B13 Evaluatie weidevogelcompensatie 2014 - 2022 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Ferline jier novimber, mei it fêststellen fan de Nota Weidevogels 2021 – 
2030, is oanjûn dat de greidefûgelkompensaasjebelied en útfiering apart 
evaluearre wurde soe. Yn it taheakke stik is de útwurking fan dizze 
evaluaasje te lêzen. It doel fan de evaluaasje is om te sjen op hokker 
ûnderdielen de greidefûgelkompensaasje ferbettere wurde kin, it giet dêrby 
om sawol de útfiering yn de praktyk as it opstellen en neikommen fan de 
ferplichtingen foar kompensaasje (belied).  
De konklúzje is dat de greidefûgelkompensaasje in wichtige bydrage leverje 
kin oan it behâld fan de greidefûgels en dat it belied foldwaande wurket, mar 
dat foaral ynset wurde moat op it behâld fan de gebieden dy’t der no noch 
binne. De fraach oft it útfierde kompensaasjebehear effektyf west is kin, 
fanwegen de wize fan it monitoaren, net goed genôch beäntwurde wurde. Ut 
de evaluaasje komt dan ek dat de greidefûgel-kompensaasje op in tal 
punten ferbettere en dúdliker beskreaun wurde kin. 

   
  D.S. beslute: 

1. de Evaluatie Weidevogelcompensatie 2014 -2022 fêst te stellen; 
2. it kompensaasjebedrach yn de Regeling Weidevogelcompensatie 

Fryslân 2014 te wizigjen; 
3. in nije útfieringsregeling foar it kompensaasjebehear út te wurkjen, dêr 

sil ek de wize fan monitoaren yn opnommen wurde; 
4. ek wizigingen op it Natuerbehearplan, ûnderdiel “Leefgebied Open 

grasland”, as in fersyk foar it wizigjen fan de kaart 
Weidevogelkansgebieden yn de Omgevingsverordening te behanneljen; 

5. te ûndersykje oft it mooglik is om de term iepenbier belang foar de 
greidefûgelkânsgebieten neier fêst te stellen en wat hjirfan de ympakt is. 

6. mei taheakke brief de Evaluatie weidevogelcompensatie 2014 – 2022 
foar kundskip oan de Provinsjale Steaten oan te bieden. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 7 t/m 13 december 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten over de periode van 7 t/m 13 december 2022 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
 
Groen Fryslân 
 

 H3 Openstellingsbesluit agrarisch natuur- en landschapsbeheer 
2023 provincie Fryslân 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de GS-vergadering van 29 november is het GS-stuk Openstellingsbesluit 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2023 provincie Fryslân goedgekeurd. 
Per abuis was bij dit GS-stuk het verkeerde concept Openstellingsbesluit (wat 
gepubliceerd moet worden in het provinciaal blad) gevoegd. Het juiste 
Openstellingsbesluit wordt nu ter goedkeuring voorgelegd. Het betreft alleen 
tekstuele veranderingen, de openstellingsbedragen blijven ongewijzigd. 

   
  D.S. beslute: 

1.  het besluit tot vaststelling van het openstellingsbesluit ANLb 2023 van 
29 november in te trekken; 

2. het Openstellingsbesluit agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2023 
vast te stellen. 

   
 
  



 
11 

 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 13 december 2022 

 
Taal en kennis 
 

 H4 Subsidiabel stelle fan de kosten foar yndiening fan de oanfraach 
fernijingsympuls projektsubsydzje Fryske Akademy 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Foar de jierren 2022 -2024 hat de Fryske Akademy in projektsubsydzje 
yntsjinne yn maaie fan dit jier. Omdat dy subsydzje-oanfraach pas yn maaie 
oanfrege is wylst de projektperioade fan jannewaris ôf úteinset is, wurdt 
foarsteld om de begruttingsssubsydzjes yn ôfwiking fan de Algemiene 
subsydzjeoardering provinsje Fryslân 2013 (ASV) te jaan, wêrby 't de kosten 
makke foar it yntsjinjen fan de oanfraach wol subsidiabel steld wurde. 

   
  D.S. beslute: 

1. mei tapassing fan artikel 1.10, fiifde lid, ûnderdielen a en b Asv oan de 
Fryske Akademy begruttingssubsydzje te jaan foar it projekt “ Ympuls-
projektoanfraach 2022 -2024 ”, wêrby’t de kosten makke foar it 
yntsjinjen fan de oanfraach wol subsidiabel steld wurde;  

2. de beskikking oan de Fryske Akademy, mei skaaimerk 02031943, fêst 
te stellen. 

   
 
Mobiliteit  H5 Friese OV-monitor 2021 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Friese OV-monitor 2021 is een jaarlijks verslag. Het verslag licht de 
belangrijkste ontwikkelingen van het Friese openbaar vervoer in de periode 
2017 tot en met 2021 toe met een doorkijk naar 2022-2024. Ook wordt 
ingegaan op in hoeverre de provinciale beleids- en beheerdoelstellingen 
worden gehaald. De Friese OV-monitor gaat daarbij in op de door Arriva 
geleverde prestaties in 2021.  
De huidige achterblijvende prestaties van Arriva op het spoor zijn geen 
onderwerp van de voorliggende Friese OV-monitor 2021. Dit komt terug in de 
Friese OV-monitor van volgend jaar, 2022. Op 30 november 2022 zijn de 
Staten over de huidige achterblijvende prestaties op het spoor geïnformeerd 
alsmede over het door de provincie gevraagde verbeterplan en de 
treindienstregeling voor 2023.    

   
  D.S. beslute: 

1. de Friese OV-monitor 2021 vast te stellen; 
2. de aanbiedingsbrief (kenmerk 02052113) bij de digitale Friese OV-

monitor 2021 vast te stellen en aan Provinciale Staten te sturen, en een 
afschrift hiervan naar andere decentrale overheden en 
belangenorganisaties te sturen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Financiën  H6 Begrotingswijziging onder mandaat GS december 2022 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de nota uitvoering begroting is opgenomen dat GS een aantal wijzigingen 
op basis van het mandaat in de begroting mag verwerken. Met dit GS stuk 
leggen wij een aantal wijzigingen voor waarna ze in de begroting verwerkt 
kunnen worden. 
Het gaat om de volgende wijzigingen: 
wijzigingen bijdragen derden, actualisatie investeringen, schuiven binnen 
programma’s, schuiven binnen reserve BCB, nominaal en financieel kader. 

   
  D.S. beslute: 

op basis van het door PS verleende mandaat, bijgevoegde begrotings-
wijzigingen vast te stellen.  

   
 
Financiën  H7 Aangepaste budgethoudersregeling en budgetautorisatie 2023 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Budgethoudersregeling is aangepast vanwege de vaststelling van de 
Financiële Verordening 2022 en om een aantal verbeteringen door te voeren. 
Daarnaast zijn GS, met het vaststellen van de begroting, door PS 
geautoriseerd tot het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen. 
Op basis van de Budgethoudersregeling geven GS de budgetten vervolgens 
vrij aan de algemeen directeur/secretaris. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de Budgethoudersregeling Provincie Fryslân 2023 vast te stellen; 
2.  kennis te nemen van de Aanwijzing voor budgethouders; 
3.  de algemeen directeur/secretaris te autoriseren tot het doen van 

uitgaven en het aangaan van verplichtingen conform de begroting 2023 
zoals vastgesteld op 9 november jongstleden. 
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 13 december 2022 

 
Financiën  H8 GS Normtarieven 2023 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Jaarlijks worden de nieuwe normbedragen voor de interne en externe 
uurtarieven berekend en worden aan het College ter vaststelling 
aangeboden.  
Daarnaast zijn de tarieven voor detachering van medewerkers aan 
medeoverheden aan voor 2023 berekend en ook deze worden aan het 
College ter vaststelling voorgelegd. 

   
  D.S. beslute: 

1. de normbedragen voor de interne en externe uurtarieven 2023 vast te 
stellen. 

2. de tarieven 2023 voor detachering van personeel aan medeoverheden 
vast te stellen. 

   
 
Taal en kennis 
 

 H9 Subsidiabel stellen kosten voor indiening aanvraag 
vernieuwingsslag Stellingwarver Schrieversronte 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor het jaar 2022 heeft de Stellingwarver Schrieversronte een 
projectsubsidie ingediend in september van dit jaar. Omdat deze subsidie-
aanvraag pas in september is aangevraagd terwijl de projectperiode vanaf 
januari van start is gegaan, wordt voorgesteld de begrotingssubsidies in 
afwijking van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013(ASV) 
te verstrekken, waarbij de kosten gemaakt voor indiening van de aanvraag 
wel subsidiabel worden gesteld. 

   
  D.S. beslute: 

1. met toepassing van artikel 1.10, vijfde lid, onderdelen a en b Asv aan 
de Stellingwarver Schrieversronte begrotingssubsidie te verstrekken 
voor het project  vernieuwingsslag Schrieversronte 2022, waarbij de 
kosten gemaakt voor indiening van de aanvraag wel subsidiabel 
worden gesteld; 

2. de beschikking aan de Stellingwarver Schrieversronte, met kenmerk 
02045627, vast te stellen. 
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 13 december 2022 

 
Groen Fryslân  H10 Vaststelling vierde uitvoeringsmodule Koningsdiep 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het door Gedeputeerde Staten van Fryslân vastgestelde Raamplan voor 
het Koningsdiep is een natuurontwikkelingsopgave van 500 hectare nieuwe 
natuur voor het Natuur Netwerk Nederland (NNN) geformuleerd. Dit raamplan 
wordt gefaseerd in deelplannen gerealiseerd. De voorliggende vierde 

uitvoeringsmodule is één van de deelplannen waarin 26,4 hectare van het 
NNN wordt ingericht. Daarnaast is in deze module de aanleg van een 
beekonderleider en een tweetal faunapassages opgenomen.  

   
  D.S. beslute: 

1. de 4e uitvoeringsmodule Koningsdiep vast te stellen; 
2. in te stemmen met de provinciale bijdrage in de kosten voor de 

realisatie van de maatregelen ter grootte van € 752.400,- (incl. BTW) ; 
3. de door de provincie verworven gronden van de in te richten nieuwe 

natuur (26,4 ha) uit het natuurpact met 85% af te waarderen;  
4. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

   
 
Ondernemend 
en energiek 
Fryslân 

 H11 Subsidieplafond 2023 voor de Subsidieregeling Ondersteuning 
Europese projectontwikkeling Fryslân 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de Subsidieregeling Ondersteuning Europese projectontwikkeling Fryslân 
die uw college op 14 november 2022 heeft vastgesteld, is bepaald dat GS 
jaarlijks een aanvraagperiode vaststellen waarvoor een subsidieplafond geldt. 
Dit voorstel omvat het subsidieplafond voor 2023, het eerste jaar dat het 
Europa Pact Fryslân volledig operationeel is. Hierbij wordt het budget voor 
2023 gecombineerd met het niet-gebruikte bedrag voor 2022 

   
  D.S. beslute: 

1. de Subsidieregeling Ondersteuning Europese projectontwikkeling 
Fryslân open te stellen vanaf 2 januari 2023 tot en met 29 december 
2023 met als subsidieplafond € 1.037.500; 

2. het bijgevoegde subsidieplafondbesluit vast te stellen; 
3. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 13 december 2022 

 
Leefbaar Fryslân 
 

 H12 Begrotingssubsidie aan Stichting Keunstwurk voor het project 
Fulkaan 2023-2024 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Keunstwurk vraagt een subsidie aan voor het project Fulkaan 2023 & 2024 
van € 125.000,-. GS hebben reeds middelen op de begroting geplaatst 
specifiek voor dit project,  als onderdeel van het No & Moarn II herstelpakket 
en als onderdeel van Nij Poadium. Nu ligt de subsidieverlening voor, 
waarvoor afwijking van de ASV nodig is om de BTW subsidiabel te kunnen 
stellen. Ook aan de voorganger van het project is in 2022 een 
begrotingssubsidie verstrekt.  

   
  D.S. beslute: 

1.  op de subsidietoekenning van € 125.000,- aan Keunstwurk voor het 
project Fulkaan 2023-2024, te besluiten de afwijkingsgrond in artikel 
1.10 lid 5, aanhef en onder a, ASV toe te passen en aantoonbare niet-
verrekenbare en niet-compensabele omzetbelasting als subsidiabel aan 
te merken; 

2.  de bijgevoegde verleningsbeschikking met kenmerk 02046900 vast te 
stellen. 

   
 
Groen Fryslân 
 

 H13 Noord-Nederlandse agrosector en agrocluster in Beeld, editie 
2022 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe hebben Wageningen Economic 
Research en Wageningen Environmental Reseacht opdracht gegeven om 
wederom een scan te maken van de Noord-Nederlandse agrosector en 
agrocluster in 2022. Dit in navolging op de scan van 2017. Wageningen 
Universiteit heeft deze “Foto van de agrosector van het Noorden” begin 
november opgeleverd. De analyse is nu beschikbaar voor verspreiding. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het rapport ‘De Noord-Nederlandse agrosector en 
agrocluster in beeld, editie 2022’ 

2. de brief aan Provinciale Staten vast te stellen; 
3. in te stemmen met de verspreiding van het rapport en het vaststellen 

van de begeleidende brieven aan 
1. de Colleges van B&W van de gemeenten; 
2. het Dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân; 
3. stakeholders via het netwerk van de Opgave Landbouw en Economie; 
4. in te stemmen met plaatsing van de link op de website van de Provincie 

Fryslân. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 13 december 2022 

 
Economie 
 

 H14 Instemming ondertekenen Consortium Agreement Water4All 
(Horizon Europe) 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het EU partnership Water4All is onderdeel van Horizon Europe en heeft tot 
doel om de Europese activiteiten rondom onderzoek en innovatie voor water 
te bundelen in de periode 2022-2028. De provincie neemt deel aan dit 
partnerschap in het kader van haar beleidsdoelstellingen rondom het 
investeren in innovaties, samenwerken en ontwikkelen van clusters en 
ecosystemen. Wij vragen GS in te stemmen met het ondertekenen van de 
overeenkomst (Consortium Agreement 1) en de cofinancieringsbijdrage van 
€30.000 voor de periode 2022-2023. 

   
  DS en KfdK beslute, elts foar eigen foech: 

1. kennis te nemen van de deelname van Provincie Fryslân aan Europees 
partnerschap Water4All dat door de Europese Commissie is 
goedgekeurd; 

2. de overeenkomst (Consortium Agreement 1) voor de periode 2022-
2023 te ondertekenen; 

3. in te stemmen met een cofinancieringsbijdrage van € 30.000 ten laste 
van het Europese cofinancieringsbudget; 

4. de benodigde bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
   

 
Leefbaar Fryslân  H15 Ynsidintele subsydzje Poëzijlab 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Foar it ûntwikkeljen fan in ‘massive open online course’ yn hjoeddeiske 
Fryske literêre poëzy: it PoëzijLab, is in ynsidintele subsydzje foar €50.000,- 
oanfrege.  
Doelgroepen dêrby binne it fuortset ûnderwiis en de literatuerleafhawwer.  
Mei dit útstel wurdt dy oanfraach takend. 

   
  D.S. beslute: 

1. yn te stimmen mei in ynsidintele subsydzje oan F. Riemersma fan 
€50.000,- foar it projekt it PoëzijLab; 

2.  de beskikking, mei merkteken 02051308, fêst te stellen. 
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 13 december 2022 

 
Kultuer en 
gastfrijheid 

 H16 Incidentele subsidie Erfgoedvereniging Heemschut 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Erfgoedvereniging Heemschut heeft incidentele subsidie aangevraagd voor 
de restauratie van de sculptuur Heilige grond van Jaap van der Meij, die zich 
in Burgum bevindt.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de incidentele subsidie van €5000 te verstrekken 
aan Erfgoedvereniging Heemschut voor de restauratie van de sculptuur 
Heilige grond van Jaap van der Meij; 

2. bijgevoegde beschikking met kenmerk 02054346 vast te stellen. 
   

 
Ondernemend 
en energiek 
Fryslân 

 H17 Regionale Stuurgroep Interreg VI-A 8-12-2022 en cofinanciering 
Biotech Talent Unlocked 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het operationele programma Interreg VI A 2021-2027 is in april 2022 
geopend. Het vorige programma Interreg V A loopt nog uit. De regionale 
stuurgroepen van Interreg V en VI A D-NL hebben op 8 december 2022 
vergaderd. Onderdeel van de stukken van de stuurgroep voor interreg VI A 
is o.a. de besluitvorming over de projectaanvraag Biotech Talent Unlocked.  
Aan GS wordt besluitvorming over cofinanciering over dat project voorgelegd. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met: 
a) goedkeuring van het project Biotech Talent Unlocked;  
b) de cofinancieringsbijdrage van de provincie Fryslân ter hoogte van  

maximaal € 20.000 euro voor het project Biotech Talent Unlocked; 
2. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 13 december 2022 

 
Groen Fryslân  H18 Opdrachtverlening Kwaliteitsimpuls Graslanden 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om opdracht te verlenen voor de uitvoering van het project 
kwaliteitsimpuls (weidevogel-)graslanden. Dit project is één van de twee 
pilots onder de aanpak ‘Grip op Kwaliteit’. Omdat de totale opdrachtsom 
boven de aanbestedingsgrens uitkomt is een goedkeuring van GS nodig.  

   
  D.S. beslute: 

goedkeuring te geven om opdracht te verlenen aan Stichting Part-Ner voor de 
kwaliteitsimpuls (weidevogel-)graslanden voor een bedrag van €118.539 voor 
de periode 2023-2027.  

   
 
  


