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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 24    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 7 juny 2022 
   wurdt ûnferoare fêststeld.   
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Subsidies  B1 Algemene subsidieverordening Fryslân 2022 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De huidige Algemene Subsidieverordening provincie Fryslân (Asv) dateert 
al weer van 2013. Hoewel de Asv een aantal keren op onderdelen is 
aangepast voldoet deze in de uitvoeringspraktijk niet meer in alle gevallen 
en ook het subsidierecht heeft zich in de loop der jaren verder ontwikkeld. 
Er is een toekomstvisie voor de afdeling Subsidiezaken opgesteld, in deze 
visie is ook aangegeven dat de huidige Asv geactualiseerd zou moeten 
worden. De ASV is daarom geëvalueerd en er ligt nu een voorstel voor voor 
een nieuwe Asv 2022.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de Algemene subsidieverordening provincie 
Fryslân 2022 en het bijbehorende delegatiebesluit; 

2. de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2022 en het 
bijbehorende delegatiebesluit ter vaststelling voor te leggen aan 
Provinciale Staten; 

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

Toezenden aan provinciale staten. 
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Groen Fryslân 
 

 B2 landelijke aanpak stikstof in relatie tot provinciaal 
uitvoeringsprogramma stikstof 

(Hoogland, Fokkinga)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Ministers Van der Wal en Staghouwer hebben twee brieven gestuurd 
waarin ze de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied 
(NPLG) bekend hebben gemaakt per provincie de richtinggevende 
stikstofreductiedoelen. Dit naast het perspectief voor de landbouw die door 
minister Staghouwer is toegezegd. Hiermee geeft het Rijk richting aan 
provincies, waterschappen, gemeenten en belanghebbenden om in de 
gebieden aan de slag te gaan en een oplossing te vinden voor de te 
behalen doelen op gebied van Vogel- en Habitatrichtlijn, Kaderrichtlijn Water 
en een deel van het Klimaatakkoord. De provincie is van mening dat de 
Minister met haar gebiedsdoelen geen realistisch beeld schetst voor een 
constructieve aanpak met partijen. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de brieven van Minister Van der Wal en Minister 
Staghouwer aan de Tweede Kamer; 

2.  de reeds verzonden brief aan PS met nummer 02002983 vast te 
stellen; 

3.  informerende brief aan de Minister over onze gezichtspunten ten 
aanzien van de gebiedsdoelen die zij voorstelt in verhouding tot de 
provinciale aanpak zoals verwoord in verschillende provinciale 
beleidsnota’s gewijzigd vast te stellen; 

4.  een afschrift van deze brief aan PS te zenden en de begeleidende 
brief vast te stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestuurszaken  B3 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/ dhr. E. de Groot over 

warmtepompen d.d. 19 mei 2022. 
   
  D.S. beslute: 

de brief te wijzigen en gedeputeerde Poepjes te mandateren die brief vast te 
stellen.  

   
  Proseduere: 

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

Voorgesteld wordt om de onderstaande brief aan PS vast te stellen: 
b. brief Memorie van Toelichting bij de Jaarstukken 2021, 1e 

Bestuursrapportage 2022 en Kadernota 2023 van de afdeling 
Financiën. Deze brief is vrijdag 10 juni jl. verzonden. 

   
  D.S. beslute: 

de brief aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 B5 Tweede inventarisatie Oekraïnegevolgen 

(Allen)   
  Aangehouden. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 8 t/m 14 juni 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Omgevingszaken  H3 Boa convenant groene handhaving 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op basis van dit convenant kunnen buitengewoon 
opsporingsambtenaren (boa's) van verschillende organisaties in het 
buitengebied nauw samenwerken en op elkaars grondgebied 
controleren en handhaven. Het vernieuwde convenant is een 
voortzetting van de gemaakte afspraken in het convenant uit 2016.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het BOA convenant “Groene Handhaving”; 
2. gedeputeerde Poepjes een volmacht te verlenen voor het 

ondertekenen van het BOA convenant “Groene Handhaving. 
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Taal en kennis 
 

 H4 Ferheging subsydzjeplafond regeling Fryske taal paragraaf 2.1 
fan de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

 Fan de subsydzjeregeling Fryske taal ûnderdiel 2.1 Literatuer, binne mei de 
totale yntsjinne oanfragen mear subsydzje oanfrege as it fêststelde plafond 
foar 2022. Alle oanfragen foldogge oan de betingsten fan de regeling en 
drage by oan de ambysje 7b in fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ús 
iepenbiere libben fan de beliedsnota ‘Nij Poadium’ foar it it fuortsterkjen en 
behâlden fan de Fryske taal. Oan DS wurdt dêrom no foarlein om it 
subsydzjeplafond mei weromwurkjende krêft te ferheegjen sadat ek de lêste 
subsydzje-oanfraach yn syn totaal honorearre wurde kin. 

   
  D.S. beslute: 

1.   it wizigingsbeslút ta ferheging fan it subsydzjeplafond foar de 
subsydzjeregeling Kultuer en Mienskip paragraaf 2.1 Fryske Literatuer 
fêst te stellen; 

2.  taheakke begruttingswiziging fêst te stellen. 
   

 
Publyksplein  H5 IMF - Herverdeling 2e tender 2022 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Herziening van de subsidieplafonds van de tweede tender van het Iepen 
Mienskipsfûns om zoveel mogelijk projecten te kunnen steunen.   

   
  D.S. beslute: 

1. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
2. de herziene plafonds ten opzichte van de tenderopstelling vast te 

stellen zoals aangegeven bij a. tot en met b. en deze te publiceren:  
a. Plafond regio Wadden categorie klein (was € 61.000)  

wordt € 51.000; 
b. Plafond regio Wadden catergorie middel (was € 90.000)  

wordt € 100.000. 
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Bestuurszaken  H6 Benoeming Functionaris Gegevensbescherming (FG) 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op grond van de (Europese) Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) dient de provinciale organisatie te beschikken over een Functionaris 
Gegevensbescherming (FG).  
De werving voor een nieuwe, vaste FG is onlangs in gang gezet. Omwille 
van de continuiteit wordt tijdelijk een interim FG ingehuurd. Het voorstel is 
deze persoon als FG te benoemen en in te schrijven bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP), totdat definitief in de vacature is voorzien. 
Tegelijkertijd kan de huidige FG terugtreden en worden uitgeschreven bij de 
AP. 

   
  D.S. beslute: 

de heer M.Ch. (Marcel) Dusink met ingang van 15 juni 2022 te benoemen 
als Functionaris Gegevensbescherming. 

   
 
Vastgoed en 
Grondzaken 

 H7 Grondprijzenbrief 2022 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De afdeling Vastgoed en Grondzaken laat jaarlijks een grondprijzenbrief 
opstellen door een taxateur en laat deze daarna vaststellen door GS. De 
afdeling gebruikt deze grondprijzenbrief om marktconform afspraken te 
maken ten aanzien van huur, pacht en verkoop van overhoeken. Deze 
grondprijzenbrief 2022 leggen wij nu ter vaststelling aan u voor. 

   
  D.S. beslute: 

1. de grondprijzenbrief 2022 vast te stellen; 
2. deze per 01 juni 2022 in werking te laten treden. 

   
 


