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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 20    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 10 maaie 2022 
   wurdt wizige fêststeld.    
 
 
 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Financiën  B1 Kadernota 2023, vaststelling 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 10 mei is de kadernota 2023 voor 1e lezing besproken in het college. De 
uitkomsten zijn verwerkt in dit GS stuk en de kadernota zelf. Verder is het 
PS-stuk nu bijgevoegd. 

   
  D.S. beslute: 

1. de kadernota 2023 vast te stellen en deze ter instemming voor te 
leggen aan Provinciale Staten; 

2. het PS-stuk gewijzigd vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
 
  B2 Beantwoording schriftelijke vragen 
 
  geen 
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Bestuurszaken  B3 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Uitstel besluit op bezwaar HFM tegen afwijzing verzoek 

intrekking inpas-singsplan NHH’ (01992621) van de opgave Klimaat 
en Energie; 

c. Brief ‘Verzoek om uitstel agendering 'Deelnemingenbeleid en 
risicomanagement'’ (01993189) van de afdeling Financiën. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brief aan PS bij punt b vast te stellen; 
2. de brief aan PS bij punt c gewijzigd vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Personeel & 
Organisatie 

 B4 Vaststellen jaarverslag integriteit 2021 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In artikel 4 lid 4 van de Ambtenarenwet 2017 is de verplichting opgenomen 
om jaarlijks verantwoording af te leggen met betrekking tot het gevoerde 
integriteitsbeleid ter bevordering van goed ambtelijk handelen en deze 
verantwoording te publiceren op internet. Hiertoe wordt het jaarverslag 
integriteit 2021 ter vaststelling aan u voorgelegd.  

   
  D.S. beslute: 

het jaarverslag integriteit 2021 vast te stellen conform bijlage 1 en deze te 
publiceren op internet.  
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Groen Fryslân 
 

 B5 Gebiedsontwikkeling Achtkarspelen Zuid mandaat Kwalitatieve 
Verplichting de Mieden op zijn mooist, op naar uitvoering 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

U heeft op 15 december 2020 besloten om voor het gebied Achtkarspelen 
Zuid op basis van een nieuwe werkwijze het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) te realiseren: het plan ‘de ‘Mieden op z’n mooist’ op naar uitvoering. 
Een Kwalitatieve Verplichting (KV) is onderdeel van de uitvoering van het 
plan. Middels dit GS-voorstel wordt u geïnformeerd over de voortgang van 
het project en wordt u gevraagd om in te stemmen met het toepassen van 
een KV.  

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met het toepassen van een Kwalitatieve Verplichting 
voor de overgangsgebieden in Achtkarspelen-Zuid volgens het 
bijgevoegde format van de KV (bijlage 1);  

2.  in te stemmen met het verlenen van mandaat aan de opgaveregisseur 
verantwoordelijk voor uitvoering Achtkarspelen-Zuid voor 
ondertekening van de Kwalitatieve Verplichtingen voor de 
overgangsgebieden in Achtkarspelen-Zuid. 

   
 
Mobiliteit  B6 In te stemmen met een eigen busremise op Schiermonnikoog 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het door PS vastgestelde Plan van Aanpak Duurzaam OV is in het kader 
van vergroening brandstof opgenomen dat de provincie voor de elektrische 
bussen een eigen busremise wil realiseren. Deze investering is geraamd op 
een bedrag van € 1,8 mln. Vanuit de huidige provinciale middelen 
(investeringskrediet busremise en middelen OV/onderhoud busstations) kan 
deze busremise budgetneutraal worden gerealiseerd. Gevraagd wordt in te 
stemmen met realisatie van een eigen busremise op Schiermonnikoog. 

   
  DS en KfdK beslute, elts foar eigen foech: 

1. in te stemmen met de realisatie van een eigen busremise op 
Schiermonnikoog; 

2. de bijgevoegde (budgetneutrale) begrotingswijziging (inclusief de 
berekening van de personeelscomponent) vast te stellen; 

3. de afdeling Vastgoed & Grondzaken opdracht te geven de ondergrond 
aan te kopen van de gemeente en het afdelingshoofd Vastgoed & 
Grondzaken te mandateren voor de afhandeling van deze aankoop. 
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Mobiliteit 
 

 B7 Verlengen scholierenkorting trein in de gemeente Súdwest-
Fryslân 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Met ingang van cursusjaar 2018/2019 vergoedt de provincie een 
scholierenkorting trein in de gemeente Súdwest-Fryslân. Dit is ingevoerd 
naar aanleiding van een aangenomen motie, vooralsnog voor de periode tot 
en met cursusjaar 2021/2022. Voorgesteld wordt om de regeling met twee 
cursusjaren te verlengen en daarna te stoppen. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met een verlenging van de bekostiging van de 
scholierenkorting trein in de gemeente Súdwest- Fryslân, gedurende 
twee cursusjaren (2022/2023 en 2023/2024) en daarna defintief te 
stoppen; 

2. bijgevoegde beschikking aan Arriva met kenmerk 01992867 vast te 
stellen;  

3. bijgevoegde brief aan de gemeente Súdwest-Fryslân met kenmerk 
01992869 vast te stellen;  

4. bijgevoegde brief aan PS met kenmerk 01992870 vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Groen Fryslân 
 

 B8 Reacties naar aanleiding van Uitvoeringsprogramma Stikstof 
2030 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Naar aanleiding van het onlangs vastgestelde uitvoeringsprogramma 
stikstof 2030 is een aantal reacties binnengekomen en daar is op 
gereageerd. Omdat het voor de mogelijke behandeling van het programma 
in PS van belang is deze te betrekken bij de overwegingen, wordt 
voorgesteld deze reacties door te sturen naar de Staten. 

   
  D.S. beslute: 

1. een tweede, aanvullende reactie (01993728) met betrekking tot 
mondelinge vragen n.a.v. de brandbrief van het Fries landbouw 
Collectief te wijzigen en gedeputeerde Fokkinga te mandateren die 
brief in overleg met zijn collega gedeputeerden vast te stellen; 

2. de brief aan PS (01993442) vast te stellen, samen met de brieven aan 
landbouwers in Zuidoost Fryslân (01984680), de brandbrief van het 
Landbouwcollectief (01984982), en het eerste antwoord daarop ( 
01986309) en de bij  besluit 1 genoemde brief, door te sturen aan 
Provinciale Staten.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Leefberens 
 

 B9 Denkrichting regie ondersteuniningsstructuur 
Mienskipsinitiatieven 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het bouwen van een nieuwe ondersteuningsstructuur voor 
Mienskipsinitiatieven is de denkrichting naar voren gekomen om hierin 
Streekwurk een regie- en/of kwartiermakersfunctie te geven in de 
opbouwfase in 2022. De ambitie is om, na akkoord van GS het komend jaar 
te gebruiken om met behulp van regionale bijeenkomsten draagvlak te 
creëren en uitgaande van maatwerk de structuur verder uit te bouwen. 
Hierbij wordt ook gekeken naar de juridische en financiële consequenties en 
de rol van onafhankelijk verbinders in de structuur. Op deze manier kan de 
nieuwe structuur per 2023 operationeel zijn. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het aanwijzen van Streekwurk als kwartiermaker 
tot eind 2022 in de vorming van een nieuwe ondersteuningsstructuur 
voor de ondersteuning van Mienskipsinitiatieven; 

2. de brief aan PS te wijzigen en gedeputeerde Fokkinga te mandateren 
die brief vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 11 t/m 17 mei 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Personeel & 
Organisatie 

 H3 Aanpassing tekst faciliteit Vitaliteitsverlof 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Per 1 juli 2021 is de faciliteit Vitaliteitsverlof in werking getreden. Bij de 
uitvoering van ingediende aanvragen zijn er een aantal vragen gerezen. In 
verband hiermee wordt voorgesteld om de tekst van de faciliteit te 
verduidelijken. 

   
  D.S. beslute: 

de faciliteit Vitaliteitsverlof conform de inhoud van bijlage 1 te wijzigen en de 
gewijzigde tekst per datum GS besluit in het Personeelshandboek te 
verwerken.  
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Groen Fryslân  H4 Deelname en cofinanciering voor het Interreg EU project GIFT 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Samen met een consortium van 9 tot 10 Europese regio’s wordt het Interreg 
EU project “Green Infrastructure for Forest and Trees” (GIFT) ontwikkeld 
onder leiding van regio Galicie (Spanje). Ambtelijk is de provincie bij de 
ontwikkeling van dit project betrokken, omdat het projecten uitstekende 
kansen biedt om middelen beschikbaar te krijgen voor de bossenstrategie. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met provinciale deelname aan het Interreg EU project 
GIFT en hiermee, gelet op artikel 10:3 Algemene wet bestuusrecht en 
het Bevoegdhedenstatuut provincie Fryslân 2018, mandaat aan  
de regio Galicië tegen geven om de aanvraag in te dienen bij  
de Europese Commissie; 

2. in te stemmen met reservering van provinciale cofinanciering  
van € 50.000,- mits de aanvraag gehonoreerd wordt door de Europese 
Commissie. 

   
 
  


