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BESPREKPUNTEN 
 
De nieuwe 
Afsluitdijk en 
IJsselmeerkust 

G B1 Marktbijdrage project Verruiming Sluiscomplex 
Kornwerderzand, tweede lezing 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In juni 2020 is bij de besluitvorming over het project Verruiming 
Sluiscomplex Kornwerderzand een gefaseerde aanpak van de realisatie 
vastgesteld. De start van de tweede fase hing af van het beschikbaar 
komen van een Waddenfondsbijdrage en een regeling voor de inning van 
de marktbijdrage. De Waddenfondsbijdrage is beschikbaar gesteld in 2021. 
In dit GS-stuk ligt de wijze van inning van de marktbijdrage en de daarbij 
horende voorfinanciering met bijbehorend PS-stuk ter besluitvorming voor. 
Overigens betekent dit niet dat de tweede fase al zal starten na de 
voorgestelde besluitvorming.   

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het verslag van het bestuurlijk overleg met de 
minister van I&W dd. 7 juli 2022 over de wijze waarop partijen omgaan 
met het risico van niet vollledige inning van de martkbijdrage; 

2. in te stemmen met de strekking van het ambtelijk concept-addendum 
op de BOK tussen het Rijk en de provincie over het project 
“verruiming sluiscomplex Kornwerderzand”  

3. in te stemmen met de modelovereenkomst “Inning martkbijdrage 
project sluis Kornwerderzand” en de in deze modelovereenkomst 
vastgelegde kaders te gebruiken voor de op te stellen 
privaatrechtelijke overeenkomsten met individueel deelnemende 
bedrijven; 

4. in te stemmen met de voorfinanciering van de marktbijdrage  
van € 26,5 mln. (vermeerderd met de rente- en administratiekosten); 

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

Toezenden aan provinciale staten. 
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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 42 
RvO vast. Het betreft: 
b. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ dhr. J. Walrecht en  

dhr. J. Stalenburg over Thialf en Liander d.d. 1 november 2022; 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van Lid Goudzwaard/ dhr. M. 

Goudzwaard over transparantie natuurbeleid d.d. 31 oktober 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 de onderstaande brief aan PS vast te stellen: 
b.  Brief ‘N358 Uterwei en N358 Skieding, stand van zaken 

onteigeningsplannen’ (02044141) van de opgave Bestemming 
Fryslân. 

   
  D.S. beslute: 

de brief aan PS gewijzigd vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Leefberens  B4 Advys Ympulsteam foar Fryslân 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Naar aanleiding van de enquête over de inzet van in Fries Impulsteam is 
gevraagd om een advies uit te brengen over wat daarvoor de mogelijkheden 
zijn in Fryslân op basis van de beschikbare middelen. Wij stellen voor om 
het advies van KAW met bijgaande brief aan Provinciale Staten te sturen.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het advies van KAW en dit te versturen aan PS;  
2. de brief aan PS vast te stellen; 
3. te starten met de inventarisatiefase van locaties met knelpunten, 

geïntegreerd in het proces van de Regionale Woondeals. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Leefberens 
 

 B5 Aanvraag Regeling specifieke uitkering flexibele inzet 
ondersteuning woningbouw (tweede tranche) 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Mei de Regeling SPUK Flexibele inzet ondersteuning woningbouw makket it 
Ryk it mooglik dat de provinsje gemeenten stipet om mei ekstra ynset en 
ekspertise wenningbouplannen te fersnellen en wensoarchfisys op te 
stellen. Foar de provinsje Fryslân is € 701.618 beskikber. We stelle út om in 
oanfraach te dwaan, kofinansiering beskikber te stellen en taheakke brief en 
oanfraachformulier en begruttingswiziging fêst te stellen.  

   
  D.S. beslute: 

1. yn te stimmen mei it oanfreegjen fan it foar Fryslân beskikbere 
bedrach út de Ryksregeling Flexibele inzet ondersteuning 
woningbouw ad € 701.618 by it Ryk;  

2. yn te stimmen mei in provinsjale kofinansiering fan op syn  
meast € 350.809 te dekken út it budzjet breed cofinancieringsbudget;  

3. de taheakke oanfraach (brief 02044423 mei oanfraachformulier) fêst 
te stellen; 

4. de taheakke begruttingswiziging fêst te stellen. 
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Groen Fryslân 
 

 B6 Wijziging bevoegd bestuursorgaan voor vaststelling Regionaal 
Waterprogramma 2022-2027 ten gevolge van uitstel 
inwerkingtreding Omgevingswet 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Als gevolg van uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, is het 
Regionaal Waterprogramma 2022-2027 (RWP) niet meer door het juiste 
bevoegde bestuursorgaan vastgesteld. Dit kan worden hersteld door in 
plaats van GS het RWP door PS te laten vaststellen. Dit herstel is van strikt 
formeel-juridische aard, omdat PS op 22 juni jl. hebben ingestemd met de 
inhoud van het programma. 

   
  D.S. beslute: 

1.  het PS-stuk vast te stellen; 
2.  het Regionaal Waterprogramma 2022-2027 na vaststelling door PS op 

de gebruikelijke (wettelijke) wijze bekend te maken in het Provinciaal 
Blad. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 B7 Vaststellen Subsidieregeling Ondersteuning Europese 
projectontwikkeling Fryslân 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de Samenwerkingsovereenkomst Friese Projectenmachine (ondertekend 
op 4 maart 2022, inmiddels Europa Pact Fryslân geheten) is bepaald dat 
GS van Fryslân een subsidieregeling vaststellen voor het verlenen van 
financiële ondersteuning ten behoeve van het ontwikkelen van Europese 
projecten in Fryslân. Dit stuk omvat het voorstel om die subsidieregeling met 
bijbehorende stukken vast te stellen.     

   
  D.S. beslute: 

1.  de bijgevoegde Subsidieregeling Ondersteuning Europese 
projectontwikkeling Fryslân vast te stellen; 

2.  te bepalen dat de Subsidieregeling van kracht wordt zodra tenminste 
drie leden van de Beoordelingscommissie zijn benoemd door de 
Stuurgroep Europa Pact Fryslân; 

3. het Aanvraagformulier Subsidieregeling Ondersteuning Europese 
projectontwikkeling Fryslân vast te stellen;   

4. het Subsidieprofiel van de Subsidieregeling Ondersteuning Europese 
projectontwikkeling Fryslân vast te stellen op ‘gemiddeld’.   
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 9 t/m 14 november 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Groen Fryslân 
 

 H3 Rapportage evaluatie pilot steenmarterbeheer in Fryslân 

(Hoogland, Fokkinga)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In 2022 is er een evaluatie uitgevoerd van de pilot beheer steenmarter 
2017-2022. De uitkomsten van deze evaluatie worden aan GS ter 
kennisname aangeboden. Voorgesteld wordt om Provinciale Staten ook 
over de resultaten te informeren. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de rapportage Analyses ten behoeve van de 
evaluatie van de pilots steenmarterbeheer in Fryslân (Dekker en 
Jonge Poerink, 13 september 2022). 

2.  Provinciale staten over dit rapport informeren door bijgaande brief met 
kenmerk: 02045044 vast te stellen en het rapport met deze brief mee 
te sturen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Groen Fryslân 
 

 H4 Voorstel voor verlenen van 1 op 1 opdracht voor uitvoering 
Steenmarterbeheer 2023 aan Kollektivenberied Fryslân 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Vanaf 4 december 2022 wil Kollektivenberied Fryslân (KBF) graag starten 
met de uitvoer van het steenmarterbeheer in 26 weidevogelkerngebieden 
ten gunste van de weidevogels. Steenmarterbeheer is essentieel voor het 
bereiken van de provinciale doelstellingen op het gebied van weidevogels 
zoals is gebleken uit de pilot beheer steenmarter 2017-2022 die de 
afgelopen jaren is uitgevoerd door KBF. Het voorstel is dat KBF dit beheer 
blijft uitvoeren omdat zij de enige partij zijn met het juiste netwerk en de 
gevraagde kennis en ervaring. Daarom wordt voorgesteld om de opdracht 
voor volgend jaar 1 op 1 te gunnen aan KBF en daarna te kijken of het 
mogelijk is dit via een subsidie te doen. 

   
  D.S. beslute: 

1.  in afwijking van het provinciale inkoopbeleid Kollektivenberied 
Fryslân opdracht te geven voor de uitvoering van het steenmarter-
beheer in 2023 met een maximale waarde van €83.175,-; 

2.  de opdrachtbrief aan KBF vast te stellen. 
   

 
Bestuurszaken 
 

 H5 Jaarverslag 2021 adviescommissie bezwaar- en 
beroepschriften en klachten 

(Brok)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De externe adviescommissie voor bezwaar- en beroepschriften en klachten 
van de provincie Fryslân adviseert PS, GS en cdK over te nemen 
beslissingen over bezwaarschriften, administratieve beroepschriften en 
klachten. De commissie doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van het jaarverslag 2021 van de adviescommissie 
voor bezwaar- en beroepschriften en klachten; 

2.  het Jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan PS en de brief aan 
PS vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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De nieuwe 
Afsluitdijk en 
IJsselmeerkust 

 H6 2-fasenovereenkomst Provincie Fryslân - IJsselmeerwerken 
VOF betreffende onderdeel project Vismigratierivier 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 14 december 2021 heeft uw college ingestemd met een gewijzigde 
inkoopstrategie van de Vismigratierivier (VMR). Onderdeel van deze 
inkoopstrategie is om onderdelen van de Vismigratierivier te realiseren door 
deze 1 op 1 te gunnen aan IJsselmeerwerken VOF. Het college wordt 
gevraagd in te stemmen met de tweede van de drie 2-fasenovereenkomsten 
met VOF IJsselmeerwerken en de opgaveregisseur Bestemming Fryslân 
volmacht te verlenen om deze overeenkomsten te onderteken.  

   
  D.S. beslute: 

1. tot het aangaan van de bouwteamovereenkomst tussen de Provincie 
Fryslân en aannemerscombinatie IJsselmeerwerken VOF voor 
deelgebied II van de VMR; 

2. de opgavenregisseur Infrastructuur en Mobiliteit te machtigen om op 
grond van artikel 12 van de bouwteamovereenkomst het besluit te 
nemen over het al dan niet aanvaarden van de aanbieding van 
IJsselmeerwerken VOF als gevolg waarvan ofwel de overeenkomst 
van aanneming van werk tussen Partijen onvoorwaardelijk wordt 
ofwel de contractvormingsprocedure kan worden beëindigd zonder 
dat Partijen overeenstemming hebben bereikt omtrent de aanbieding 
van de Aannemer, waarbij in laatstgenoemd geval de Overeenkomst 
op grond van artikel 13 voortijdig kan worden ontbonden. 

3. de opgavenregisseur Infrastructuur en Mobiliteit volmacht te verlenen 
de bouwteamovereenkomst en de overeenkomst van aanneming van 
werk te ondertekenen. 

   
 
  


