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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 11    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 8 maart 2022 
   wurdt ûnferoare fêststeld.   
 
 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Bestuurszaken 
 

 B1 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. Beantwurding skriftlike fragen fan PvdA/ frou Hamstra, GrienLinks/  

frou Kuipers, D66/ de hear Van der Weijde, ChristenUnie/  
de hear Van der Pol en SP/ frou Goede oer opfang minsken ut 
Oekraïne fan 2 maart 2022; 

c. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ dhr. J. Walrecht over 
breedband internet d.d. 18 februari 2022. 

   
  D.S. beslute: 

de brief bij punt b en c gewijzigd vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestuurszaken  B2 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief “Afhandeling moties 1662 en 1643 qr codes kerken’ (01972407) 

van de opgave Ruimtelijke Ontwikkelingen; 
c. Brief ‘beantwoording vraag over CO2 uitstoot vliegbasis’ (01974324) 

van de opgave Ondernemend en Energiek Fryslân; 
d. Brief ‘Uitvoering motie 'een ton voor een regenton'’ (01972195) van 

de opgave Water; 
e. Brief ‘Memorie van Toelichting Aanbod Natuer mei de Mienskip t.a.v. 

realisatie Natuurnetwerk Nederland 2022 – 2027’ (01973964) van de 
opgave Biodiversiteit en Landschap; 

f. Brief ‘Kânsen foar de Fryske Taal’ (01971650) fan de opjefte Taal en 
Kennis 

   
  D.S. beslute: 

1. de brieven bij punt b, d, e en f vast te stellen; 
2. de brief bij punt c te wijzigen en gedeputeerde Douwstra te 

mandateren die brief vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Taal en kennis 
 

 B3 Stân fan saken Fryske Akademy en Gearwurkingstrajekt Fryske 
Taal en Kultuer 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 12 januari 2022 vond het tripartite overleg plaats tussen KNAW, Fryske 
Akademy en de Provincie Fryslân. Conform motie 2212 worden PS 
geïnformeerd over de stand van zaken na dit overleg. Bij de PS-brief zit ter 
informatie een bijlage met alle publicaties en presentaties die de Fryske 
Akademy in 2021 gegeven heeft. In aanvulling hierop worden PS ook 
geïnformeerd over het Gearwurkingstrajekt Fryske Taal en Kultuer. GS 
worden voorgesteld om de PS-brief vast te stellen en deze daarna met 
bijlage te versturen naar PS. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het “Oersjoch Publikaasjes Fryske Akademy 
(2021)”; 

2. de PS brief “Stan fan saken Fryske Akademy en Gearwurkingstrajekt 
Fryske Taal en Kultuer” met nummer 01957051 vast te stellen en 
deze met de bijbehorende bijlage “Oersjoch Publikaasjes Fryske 
Akademy (2021)” te versturen naar PS. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Groen Fryslân  B4 Rapportages onderzoek steenmarter en nestmonitoring 2021 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In 2021 is er onderzoek gedaan naar de effecten van het wegvangen en 
doden van steenmarters in 13 weidevogelgebieden. Daarnaast is in de 
periode 2017 -2021 onderzoek gedaan naar het nestsucces, de 
nestpredatie en de nestpredatoren in 50 weidevogel-kerngebieden. De 
uitkomsten van deze onderzoeken worden u ter kennisname aangeboden. 
Voorgesteld wordt om Provinciale Staten ook over de resultaten te 
informeren. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de volgende rapportages: 
 De rapportage monitoring pilotproject beheer steenmarters 

weidevogelgebied Soarremoarre provincie Fryslân -2021; en: 
 monitoring pilotproject beheer steenmarters 12 beheergebieden 

provincie Fryslân -2021; en: 
 De rapportage nestpredatie weidevogels in Fryslân en 

Groningen in 2017 – 2021. 
2.  de bijgaande brief aan Provinciale Staten kenmerk: 01971696 vast te 

stellen; 
3.  de volgende rapportages middels bijgaande brief aan te bieden aan 

Provinciale Staten: 
 De rapportage monitoring pilotproject beheer steenmarters 

weidevogelgebied Soarremoarre provincie Fryslân -2021; en: 
 monitoring pilotproject beheer steenmarters 12 beheergebieden 

provincie Fryslân -2021; en: 
 De rapportage nestpredatie weidevogels in Fryslân en 

Groningen in 2017 – 2021. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Economie  B5 Voortgang Just Transition Fund 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Over de voortgang van het Just Transition Fund (JTF) bent u geïnformeerd 
in uw vergaderingen van 14 september 2021 en 5 oktober 2021.  
Inmiddels is het JTF-programma klaar om te worden ingediend bij de 
Europese Commissie. Aangezien de provincie Groningen aangewezen is 
als JTF-regio, zullen GS van de provincie Groningen en het college van 
B&W van de gemeente Groningen op 15 maart 2022 gevraagd worden in te 
stemmen met het indienen van het programma.  
Afgesproken is dat het programma zoveel als mogelijk samen met de 
provincies Fryslân en Drenthe wordt uitgevoerd. Daarom wordt het JTF-
programma ter kennisname voorgelegd aan de GS-en van Fryslân en 
Drenthe en aan de colleges van B&W van Emmen en Leeuwarden.  

   
  D.S. beslute: 

 kennis te nemen van stand van zaken van het Just Transition Fund. 
   

 
Economie 
 

 B6 Openstellen Subsidieregeling Universitair onderwijs Fryslân 
2022 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Om de doorstroming van jongeren te stimuleren vanuit het Friese voortgezet 
onderwijs naar universitaire onderwijs hebben gedeputeerde staten in 2018 
de Subsidieregeling Universitair onderwijs Fryslân opengesteld voor Friese 
studenten van de bacheloropleiding Global Responsibility & Leadership van 
de RUG Campus Fryslân. Inmiddels hebben vier lichtingen Friese studenten 
van de bacheloropleiding Global Responsibility & Leadership van de RUG 
Campus Fryslân een beroep op de regeling gedaan. Verzocht wordt de 
openstelling in 2022 voor een vijfde lichting en de beschikbare middelen die 
resteren van de eerste vier lichtingen beschikbaar te stellen voor de vijfde. 

   
  D.S. beslute: 

1. de Subsidieregeling Universitair onderwijs Fryslân voor de vijfde maal 
open te stellen van 13 juni t/m 7 oktober 2022 met als subsidieplafond 
€ 149.800,-; 

2. het afdelingshoofd Subsidies te mandateren om een besluit te nemen 
wanneer een aanvrager van subsidie een beroep doet op artikel 8 
tweede lid van de Subsidieregeling om op grond van aangetoonde 
onredelijkheid af te wijken van het toetsingscriterium van afronding 
van het voortgezet onderwijs in Fryslân; 

3. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
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Klimaat en 
energie 

 B7 Gunning gezondheidsmonitor Windpark Nij Hiddem Houw 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Provinciale Staten van Fryslân hebben bij vaststelling van het 
inpassingsplan in juni 2018 bij motie (nr. 1847) besloten dat er in 
samenwerking met de omwonenden een gezondheidsmonitor ontwikkeld 
zou worden. De aanbesteding van de opdracht is afgerond. In dit GS-stuk 
neemt het college er kennis van dat Antea de opdracht gegund wordt voor 
een periode van drie jaar met optie op verlenging van twee keer een jaar. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het besluit om de opdracht te verlenen aan 
Antea Group Nederland voor uitvoering van de Gezondheidsmonitor; 

2. kennis te nemen van uitnodiging aan de omwonenden in het gebied 
rond het Windpark (brief 01973343); 

3. de informerende brief aan Provinciale Staten (01973345) te wijzigen 
en gedeputeerde Poepjes te mandateren die brief vast te stellen; 

4.  de bijgevoegde Begrotingswijziging vast te stellen. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 9 t/m 15 maart 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten gewijzigd vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten van 8 t/m 14 maart 2022 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
 
Provinciale 
Waterstaat 

 H3 Actualisatie samenwerkingsconvenant en 
verwerkersovereenkomst BOA Registratie Systeem BRS 

(Fokkens, Poepjes)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Door veranderde wetgeving op het gebied politiegegevens is een nieuw 
samenwerkingsconvenant en verwerkersovereenkomst opgesteld om de 
uitwisseling van politiegegevens mogelijk te maken in de softwareapplicatie 
die hiervoor is ontwikkeld, BRS, en door provinciale BOA’s wordt gebruikt. 

   
  DS en KfdK beslute, elts foar eigen foech: 

1.  de vernieuwde versie van het convenant samenwerkingsverband 
uitwisseling politiegegevens BRS en de bijbehorende 
verwerkersovereenkomst af te sluiten, zodat de provinciale BOA’s hun 
werk conform regelgeving blijvend kunnen uitvoeren; 

2.  gedeputeerde mevrouw Poepjes, te machtigen om het convenant en 
de verwerkersovereenkomst te tekenen.  
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Groen Fryslân 
 

 H4 Deelname project LIFE Connectivity en reserveren van de 
daarvoor benodigde cofinanciering 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Met het ministerie van LNV als leadpartner zijn wij als provincie betrokken 
als partner bij het opstellen en aanvragen van het project LIFE Connectivity. 
Het project is gericht op het door ontwikkelen van het landelijke Natura 
2000-beleid, het uitvoeren van demonstratieprojecten door projectpartners 
en kennisontwikkeling. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met provinciale deelname aan het project LIFE 
Connectivity en hiermee LNV te mandateren om de aanvraag in te 
dienen; 

2. in te stemmen met voorwaardelijke reservering van provinciale 
cofinanciering van € 968.500,- mits de aanvraag gehonoreerd wordt 
door de Europese Commissie. 

   
 
Bestemming 
Fryslân 

 H5 Afwijken van inkoopbeleid bij opdracht aan VeiligheidNL 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het gaat om een meerjarige opdracht inzake verkeersongevallen-registratie, 
dat gezien het bedrag (> € 30.000) volgens inkoopbeleid meervoudig 
aanbesteed dient te worden. Voorgesteld wordt om hiervan af te wijken en 
de opdracht 1op1 te gunnen aan VeiligheidNL. Als nationaal kenniscentrum 
letselpreventie is dit de enige partij die deze opdracht kan uitvoeren, omdat 
zij (als enige) de beschikking heeft over: (1) data ambulance ongevallen, (2) 
verwerkingsovereenkomsten met de Friese ziekenhuizen wat nodig is voor 
registratie ongevallen spoedeisende hulp en (3) een NEN7510 certificering 
informatiebeveiliging.  

   
  D.S. beslute: 

in afwijking van het provinciale inkoopbeleid een meerjarige opdracht 
enkelvoudig onderhands te kunnen gunnen aan VeiligheidNL gedurende de 
jaren 2022 t/m 2025. 
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Bestuurszaken  H6 Representatiekosten GS vierde kwartaal 2021 
(Brok)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de Declaratiewijzer CdK en gedeputeerden (Paadwizer 9 juni 2020) is 
vastgelegd dat GS achteraf de uitgaven per kwartaal autoriseren en 
vervolgens publiceren. De desbetreffende bijlagen gaan hierbij. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de verantwoording van het overzicht 
Representatiekosten GS vierde kwartaal 2021; 

2. in te stemmen met de publicatie op de website van de provincie van de 
Websiteversie Representatiekosten GS vierde kwartaal 2021; 

3. het hoofd Bestuurszaken te verzoeken om, indien nodig, een heldere 
procesafspraak te maken voor kosten gemaakt voor niet-
ambtsgebonden nevenfuncties. 

   
 
Leefberens 
 

 H7 Mee-ondertekenen brief Energiearmoede op initiatief 
bewonersraad 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Bewonersraad Fryslân heeft onderzoek gedaan naar armoede onder 
haar achterban. Naar aanleiding daarvan wil ze vanuit Fryslân een breed 
signaal afgeven richting de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid. 
De provincie Fryslân wordt gevraagd de brief mee te ondertekenen.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de gewijzigde toegevoegde brief van de 
Bewonersraad c.s. en deze mee te ondertekenen; 

2. gedeputeerde Hoogland te machtigen om de brief uit naam van de 
provincie Fryslân mee te ondertekenen. 

   
 
 
  


