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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
  b. Planning PS-stukken 

 wurdt wizige fêststeld. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 7  
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 7 februari 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld.   
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Bestemming 
Fryslân 

G B1 Kiezen voor een inrichtingsalternatief voor de 
Gebiedsontwikkeling Hegewarren, tweede lezing 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De verkenning naar de gebiedsontwikkeling Hegewarren is afgerond. De 
verkenning heeft geresulteerd in twee voorkeursalternatieven voor de 
toekomst van het gebied. Vorige week gaf u aandachtspunten mee. In deze 
tweede lezing vragen we u al dan niet een keuze te maken en de stukken te 
bevestigen en door te sturen aan PS. 

   
  D.S. beslute: 

Optie A. U kiest voor Open en Natuurlijk  
daarbij besluit u het volgende: 
1.  het inrichtingsalternatief ‘Open en Natuurlijk’ als collegevoorstel aan 

PS voor te leggen als uitgangspunt voor de komende planfase; 
2.  dat het voorstel voor het andere inrichtingsalternatief; ‘Polderaquarel’ 

(Optie B) hiermee vervalt en als alternatief wordt beschouwd; 
3.  het bijgevoegde PS-stuk ‘Open en Natuurlijk’ (Bijlage A) te wijzigen; 
4.  gedeputeerde Hoogland mandaat te geven het PS-stuk vast te stellen; 
5.  bijgevoegde GS-begrotingswijziging (Bijlage H) vast te stellen; 
6.  in te stemmen met de uitgangspunten voor overgangsbeheer 
7.  in te stemmen met de samenwerkingsafspraken onder voorbehoud 

van een definitieve, zelfde keuze van de andere overheden (Bijlage D) 
8.  het uitgewerkte PS-stuk (Bijlage B) voor Polderaquarel mee te sturen 

aan PS als alternatieve inrichtingsvariant. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

G B2 Evaluatie en Startnotitie Fryske Guozzeoanpak 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het ganzenbeleid van 2013 is gedateerd, er wordt gewerkt aan een nieuw 
ganzenbeleid. Vooruitlopend daarop is er een juridische-, een ecologische- 
en een praktijkevaluatie uitgevoerd. De hoofdpunten van deze drie 
onderzoeken zijn verwoord in de synthese. Ook is er een Startnotitie 
opgesteld. De evaluatie en Startnotitie staan voor 20 april 2022 gepland 
voor de besluitvorming in PS. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de drie evaluatierapporten, de synthese, de 
Startnotitie en het PS-stuk, waarin aan PS wordt geadviseerd om te 
kiezen voor variant 2 (Het huidig beleid verbeteren met 
aanscherpingen en het huidige beleid met een jaar te verlengen) 
gewijzigd vast te stellen; 

2.  kennis te nemen van het advies van de PCLG en de reacties van de 
stakeholders op de Contourennota; 

3. in te stemmen met de doorzending van de stukken naar de 
agendacommissie voor de behandeling in de PS vergadering van  
20 april 2022. 

   
  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 41 
RvO vast. Het betreft: 
b. Beantwoording schriftelijke vragen van het CDA/ dhr. A. Schelhaas en 

ChristenUnie/ dhr. W. de Vries over Boeren op Ameland d.d.  
27 januari 2022; 

c. Beantwoording schriftelijke vragen van het CDA/ mevr. M. Prins over 
Rekenregel luchtvaart d.d. 28 januari 2022; 

d. Beantwurding skriftlike fragen fan de FNP/ dhr. G. van der Mei oer it 
wer iepenje fan de 500 euro regeling– No & Moarn fan 19 jannewaris 
2022; 

e. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/ dhr. J. Knol over 
mogelijke zandwinning op het IJsselmeer d.d. 28 januari 2022; 

f.  Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdD/ dhr. M. Brouwer,  
de SP/ mevr. H. Goede en GrienLink/ dhr. J. Knol over 'schietincident 
Boksumerdyk d.d. 31 december 2021. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brief bij punt b gewijzigd vast te stellen; 
2. de brieven bij punt c, e en f vast te stellen; 
3. de brief bij punt d aan te houden. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

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

Voorgesteld wordt de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Behandeling motie 'Voorkomen is beter dan genezen’ (motie nr. 

2652)’ (01960712) van de opgave Biodiversiteit en Landschap; 
c. Brief ‘Update overbruggingsconcessie busvervoer Fryslân’ (01962876) 

van de opgave Mobiliteit. 
   
  D.S. beslute: 

de brieven aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestemming 
Fryslân 

 B5 Opdrachtverlening aan LTO Noord voor Veenweideprogramma 
2021-2030 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Binnen het Veenweideprogramma 2021-2030 werken we samen met zowel 
de overheden als maatschappelijke organisaties. Met LTO Noord en de 
Friese Milieufederatie zijn afspraken gemaakt over de inzet binnen de 
veenweideorganisatie tot aan de herijking van het programma in 2022. De 
werkzaamheden van LTO Noord voor het programma worden vormgegeven 
aan de hand van een subsidie en een opdracht voor 2021 en 2022. Voor de 
opdracht worden GS gevraagd in te stemmen met het gunnen van een 1 op 
1 opdracht aan de stichting.  

   
  D.S. beslute: 

in te stemmen met het afwijken van het provinciale inkoopbeleid en de 
opdracht van €180.000 voor werkzaamheden in het Veenweideprogramma 
2021-2030 voor de periode 2021 en 2022 te gunnen aan LTO Noord.  

   
 
Omgevingszaken  B6 Bekrachtiging brief en beroepschrift inzake gaswinning 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

1) Het samen met Wetterskip Fryslân medeondertekenen van de door de 
gemeente Noardeast-Fryslân opgestelde brief aan de Staatssecretaris voor 
Mijnbouw, dhr. Vijlbrief.  
2) Bekrachtigen van het op 9 februari jl. door GS ingestelde (pro forma) 
beroep tegen het instemmingsbesluit van de minister t.a.v. het gewijzigd 
winningsplan Tietjerk en PS formeel inlichten over dat besluit.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de brief zoals opgesteld door de gemeente 
Noardeast-Fryslân en gericht aan de Staatssecretaris voor Mijnbouw, 
dhr. Vijlbrief, waarin gepleit wordt voor geen gaswinning in en onder 
Noardeast-Fryslân en deze mede te ondertekenen;  

2. het besluit d.d. 9 februari jl., met kenmerk 01964459, tot instellen van 
pro forma beroep tegen het instemmingsbesluit van de minister d.d. 
29 december 2021 inzake het gewijzigde winningsplan Tietsjerk, te 
bekrachtigen;    

3.   de brief aan PS (kenmerk 01964832) vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 8 t/m 15 februari 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Economie  H3 Voortgangsrapportage RUG Campus Fryslân 1 januari t/m 30 

juni 2021 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het kader van de verleende subsidie voor het project “Opbouw 
RUG/Campus Fryslân” ontvangt de provincie tweemaal per jaar een 
voortgangsrapportage. Dit GS stuk betreft de rapportage van de RUG 
Campus Fryslân over de periode 1/1/2021 t/m 30/6/2021.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de rapportage Opbouw RUG Campus Fryslân 
1/1/2021 t/m 30/6/2021, inclusief bijlage monitoringkader; 

2. de begeleidende brief aan PS vast te stellen; 
3. de brief aan de RUG Campus Fryslân gewijzigd vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Economie  H4 Publicatie werkgelegenheidscijfers 2021 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Als onderdeel van de arbeidsmarktmonitoring wordt er jaarlijks een 
werkgelegenheidsonderzoek uitgevoerd. Hierbij informeren wij u dat het 
onderzoek is afgerond en de cijfers van Fryslân zijn opgenomen in de 
factsheet Werkgelegenheid in Fryslân. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de factsheet Werkgelegenheid en hiermee van 
de uitkomsten van het provinciaal werkgelegenheidsonderzoek 2021;  

2.  de factsheet Werkgelegenheid 2021 ter kennisname toe te sturen 
naar de Provinciale Staten;  

3.   de aanbiedingsbrief aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Waddenprojecten 
 

 H5 Financiële ondersteuning project Klimaatadaptief handelen 
Terschelling 

(Hoogland, Fokkinga)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Door klimaatverandering worden winters natter en zomers droger. Ook stijgt 
de zeespiegel waardoor verzilting toeneemt. De (Friese) Waddeneilanden 
staan voor de uitdaging hoe zij hun (drink)water voorziening willen inrichten 
en hoe ze hun landbouw- en natuurdoelen gerealiseerd krijgen. Provincie, 
Vitens, Wetterskip en gemeenten hebben de wens om te komen tot een 
integraal waterplan per eiland.  
Het consortium van de WUR, Van Hall Larenstein en Deltares heeft een 
plan in het kader van de rijksregeling PPS-toeslag gehonoreerd gekregen 
voor een project gericht op onderzoek naar de effecten van de 
klimaatverandering op water, landbouw en natuur op Terschelling met als 
cofinancieringsonderdeel onderhavige subsidieverstrekking 
Voorgesteld wordt, geheel in lijn met de in de zomer van 2021 door GS 
uitgesproken intentie, de cofinancieringsbijdrage als incidentele subsidie 
van € 169.000 te verstrekken voor de fase 1 van dit project. 

   
  D.S. beslute: 

1. aan Stichting Van Hall Larenstein een incidentele subsidie van  
€ 169.000,- te verstrekken, als trekker en penvoerder van het PPS-
project Klimaatadaptatie Terschelling, door bijgevoegde subsidie-
verleningsbeschikking met kenmerk 01955296 vast te stellen; 

2. het bedrag van € 169.000: 
- voor € 80.000 ten laste te brengen van het budget van de opgave 

Water ; 
- voor € 40.000 ten laste van het budget van de opgave Landbouw; 
- voor € 49.000 ten laste te brengen van het cofinancieringsbudget 

IKW/Waddenfonds;  
3. in te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging deel 1 en deze 

bij de 1e Berap 2022 ter vaststelling voor te leggen aan PS; 
4. de daarvoor benodigde bijgevoegde begrotingswijziging deel 2 vast te 

stellen.  
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Kultuer en 
gastfrijheid 

 H6 Uitkering Rijkscompensatie coronaschade 2020 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Met dit stuk wordt een voorstel gedaan voor de verdeling van de middelen 
die het Rijk middelens een specifieke uitkering heeft uitgekeerd aan de 
provincie, om de provinciaal gesubsidieerde culturele instellingen te 
compenseren voor inkomsten die deze instellingen zijn misgelopen voor de 
periode van 1 juli tot 31 december 2020 vanwege de coronamaatregelen 
van het kabinet. Daarnaast wordt een voorstel gedaan voor de inzet van de 
resterende middelen uit een eerdere specifieke uitkering, voor de periode 
maart-juni 2020. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de middelen die van het Rijk middels de specifieke uitkering Culturele 
voorzieningen 2020 tranche 2 zijn verkregen voor de periode 1 juni tot  
31 december 2020 uit te keren aan de provinciale gesubsidieerde 
instelling, conform de volgende verdeling: 

a) aan het Fries Landbouwmuseum het bedrag van €10.344,00 
b) aan de Stichting Fries Natuurhistorisch Museum het bedrag van 

€170.382.00 
c) aan de Stichting LF2028 het bedrag van €64.537,00 
d) aan de Stichting Kunstacademie Friesland het bedrag van 

€14.300,00 
e) aan de Stichting Pier21 het bedrag van €17.705,00 
f) aan de Stichting Jeugddansopleiding Fryslân het bedrag van 

€4.100,00 
g) aan de Stichting Meeuw – Jonge Theatermakers het bedrag van 

€29.800,00 
h) aan de Stichting Frysk Jeugd Orkest het bedrag van €5.732,00 
i) aan de Stichting Nootstroom het bedrag van €24.800,00 
j) aan de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) het 

bedrag van €8.514,00 
k) aan de Stichting Friesland Pop het bedrag van €10.000,00 
l) aan de Museumfederatie Fryslân het bedrag van €28.450,00 

2.  uit het restant van de middelen die van het Rijk middels de specifieke 
uitkering Culturele voorzieningen 2020 tranche 1 zijn verkregen voor 
de periode 1 maart tot 1 juni 2020, een bedrag van €10.000 uit te 
keren aan de Stichting Kunstmaand Ameland.  

   
 
  


