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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
   
  b. Overzicht moties en toezeggingen, afgehandeld 

 wurdt ûnferoare fêststeld. 
 
  c. Planning PS-stukken 

wurdt ûnferoare fêststeld. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 51   
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 13 desimber 2022 
   wurdt ûnferoare fêststeld.   
 
 
 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 

Taal en kennis 
 

 B1 Resultaten advizen Taskforce Fryske Akademy yn 
Gearwurkingsaginda Fryske Taal en Kultuer 

(Douwstra, Poepjes)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De provinsje is yn 2019 troch de Taskforce dy’t ûndersyk dien hat nei de 
finansjele situaasje fan de Fryske Akademy advisearre om in eigen kennis- 
en wittenskipsbelied te ûntwikkeljen en in gearwurking yn ien akademysk 
netwurk te stimulearjen (de saneamende oanbefellings ûnder kategoary C). 
Op grûn hjirfan wurdt oan jo kolleezje it Gearwurkingstrajekt Fryske 
Kennisynfrastruktuer (GFTK) foarlein. De GFTK hat as doel om in eigen 
kennisbelied en in langetermyndoelstelling foar de Fryske taal en kultuer te 
ûntwikkeljen. 

   
  D.S. beslute: 

1. oanbefelling 1 fan de Taskforce oer te nimmen troch:  
(a) yn te stimmen mei de Gearwurkingsaginda Fryske Taal en Kultuer 

en út te wurkjen nei in Kennisaginda Fryske Taal en Kultuer, in 
mission statement foar de Fryske taal mei in roadmap en in 
mienskiplik útfieringsplan; 

2. it PS-útstel wizige fêst te stellen (02049778) en oan te bieden oan 
Provinsjale Steaten. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Omgevingszaken 
 

 B2 Vaststelling beleidsregels evenementen en de Wet 
natuurbescherming 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Sinds november 2021 wordt gewerkt aan aanpassing van het 
evenementenbeleid Wet natuurbescherming (Wnb) van de provincie. Er 
hebben vele overleggen plaatsgevonden met gemeenten, organisatoren en 
natuurbeheerders. Als eindproduct willen wij de ‘Beleidsregels 
aanvraagprocedure evenementen binnen de Wet natuurbescherming 
provincie Fryslân’ ter vaststelling aan u voorleggen. Tevens is een brochure 
voor organisatoren van evenementen ontwikkeld, welke wij ter kennisname 
aan u meezenden. Vanwege de onrust die ruim een jaar geleden omtrent dit 
onderwerp heeft plaatsgevonden, hebben wij ook een brief aan PS 
opgesteld. Ook deze leggen wij aan u voor. 

   
  D.S. beslute: 

1. de ‘Beleidsregels aanvraagprocedure evenementen binnen de Wet 
natuurbescherming provincie Fryslân’ vast te stellen;   

2. de bijgevoegde brief naar PS, met daarbij ter kennisname de 
beleidsregels en de informatiebrochure voor organisatoren vast te 
stellen.   

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Groen Fryslân 
 

 B3 Eindrapport “naar een betere dialoog over het landelijk 
gebied”, nieuwe werkwijze Provinciale Commissie Landelijk 
Gebied (PCLG) 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Na een spoeddebat in Provinciale Staten op 24 maart 2021 is een traject 
ingezet om te komen tot een herijking van de PCLG. Bureau Noordtij heeft 
in juni 2021 hierover een adviesrapport opgeleverd. In oktober 2021 heeft 
uw college de meeste adviezen uit dit rapport van Noordtij overgenomen, 
onder andere om een kleine commissie een advies te laten geven over een 
nieuwe werkwijze van de PCLG met daarbij aandacht voor de 
vergadersystematiek en dialoog. 
Het rapport van deze commissie “naar een betere dialoog over het landelijk 
gebied” ligt nu voor. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het eindrapport “naar een betere dialoog over 
het landelijk gebied“; 

2. kennis te nemen van het dienstadvies van de PCLG en de adviezen 
van de sectoren; 

3. in te stemmen met de nieuwe scope van de PCLG, de voorgestelde 
werkwijze en het voorgestelde profiel van een PCLG-lid; 

4. naar aanleiding van het eindrapport tot:  
a. een indeling in de PCLG in drie sectoren: landbouw, natuur en 

leefomgeving en de sectoren te laten vertegenwoordigen door 
vier (4) leden; 

b. het verlenen van de status vertegenwoordiger vanuit een 
overheidsorganisatie met een informerende en adviserende rol 
aan de VFG en het Wetterskip; 

c. het laten vervallen van de adviserende rol van de Dienst Landelijk 
Gebied; 

d. het geven van een informerende en adviserende rol aan het 
Kadaster;. 

e. het voorzitterschap van de vergaderingen van de PCLG in te 
vullen door de benoeming van een onafhankelijke voorzitter. Dit 
gaat in bij de nieuwe collegeperiode 2023 – 2026. 

5.  de nieuwe werkwijze, de uitgebreidere scope van de PCLG, het 
voorgestelde profiel voor een lid van de PCLG en de besluiten over 
het eindrapport vast te leggen in een reglement.  

6.  de heer H. Grootelaar opdracht te verlenen voor het begeleiden van 
de PCLG bij het introduceren van de nieuwe werkwijze. 
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Bestuurszaken  B4 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 ChristenUnie/  

dhr. M. de Vries over minder stoptreinen in Deinum en Dronryp d.d.  
8 december 2022. 

   
  D.S. beslute: 

de brief vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestuurszaken  B5 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt on de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Afhandelingsvoorstel Motie Vreemd (2951) inz. 

vergunningverlening garnalenvisserij’ (02053310) van het 
programmateam Stikstof; 

c. Brief ‘Stikstofreductie vanuit industrie en mobiliteit’ (02056501) van het 
programmateam Stikstof; 

d. Brief ‘Update stân fan saken Taalplan Frysk-skoalbesiten (1-mjitting), 
Kurrikulum.frl en Taalplan Frysk 2030’ (02038570) van de opgave 
Leefber Fryslân; 

e. Brief ‘Voortgang ambitie energieneutrale organisatie’ (02056261) van 
de opgave Klimaat en Energie; 

f. Brief ‘beantwoording mondelinge vragen over het onderzoek ‘Als je 
het ons vraagt’ van de Kinderombudsman’ (02061102) van de opgave 
Leefberens; 

g. Brief ‘MvT Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) 1.0’ (02060718) 
van de opgave Mobiliteit. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brief aan PS bij punt b aan te houden; 
2. de brief bij punt b te wijzigen en de gedeputeerden Douwstra en 

Fokkens te mandateren die brief vast te stellen; 
3. de brieven aan PS bij punt d, e, f en g vast te stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestemming 
Fryslân 

 B6 Veenweideprogramma 2021-2030 - Werkplan Veenweide 2023 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 26 mei 2021 heeft PS het Veenweideprogramma 2021-2030 (VP 21-30) 
vastgesteld (reg.nr. 01853423). Jaarlijks stellen we een werkplan op als 
uitvoeringskader van het VP 21-30. Voor aankomend jaar gaat het om het 
Werkplan Veenweide 2023, dit werkplan ligt nu ter besluitvorming voor bij 
GS, het DB van Wetterskip Fryslân en de colleges van B&W van de zeven 
veenweidegemeenten. Het werkplan kent eenzelfde structuur als het VP 21-
30 met de zes programmalijnen en is als bijlage 1 bijgevoegd. 

   
  D.S. beslute: 

1.  het Werkplan Veenweide 2023 vast te stellen, met mandaat voor 
Gedeputeerde Hoogland om eventuele tekstuele of redactionele 
wijzigingen uit te voeren; 

2.  kennis te nemen van de financiële stand van zaken van het VP 21-30; 
3.  in te stemmen met het re-alloceren van de niet besteden middelen op 

voorgaande werkplannen ter financiële dekking van het werkplan 
2023; 

4.  de informerende brief aan PS met nr. 02052986 vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Financiën  B7 Evaluatie FOM 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Volgens de afspraak in de management en beheer overeenkomst van de 
Friese Ontwikkelingsmaatschappij BV (FOM) heeft in 2022 een evaluatie 
plaats gevonden. Dit betreft voornamelijk een evaluatie van de 
fondsbeheerder van de FOM; de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NV 
(NOM). De evaluatie valt samen met het besluit om de overeenkomst 
tussen de fondsbeheerder en FOM met vijf jaar te verlengen. Aangezien de 
evaluatie pas vrij laat beschikbaar kwam is er te weinig tijd voor de FOM om 
de uitkomsten van de evaluatie te gebruiken om een doorwrocht 
meerjarenplan te maken en te besluiten over een verlenging van het 
fondsbeheercontract met vijf jaar.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen om in afwijking van artikel 19 van de Statuten van de 
FOM, een jaarplan 2023 op te stellen en hiermee vast te stellen; 

2. in te stemmen om in afwachting van de in 2023 goed te keuren 
meerjarige strategie, de in artikel 2 lid 2 van de M&B overeenkomst 
tussen FOM en N.V. NOM d.d. 12 januari 2018 genoemde periode, 
met maximaal één jaar te verlengen (tot en met 31 december 2023) 

3. in te stemmen om op basis van artikel 21 lid 5 van de statuten van de 
FOM om per 1 januari 2023 de vaste vergoeding voor de leden van 
de raad van commissarissen en investeringscommissie na 9 jaar te 
verhogen met 10%;  

4. de bijgevoegde brief aan FOM BV (nr. 02056793) vast te stellen; 
5. de bijgevoegde brief aan PS (nr. 02056843) vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Klimaat en 
energie 

 B8 Jaarplan 2023 Energie en Terugblik Jaarplan 2022 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Vanuit het Energieprogramma is het Jaarplan 2023 en de Terugblik 
Jaarplan 2022 opgesteld. Beide stukken kunnen ter kennisname naar 
Provinciale Staten gezonden worden.   

   
  D.S. beslute: 

1. het Jaarplan 2023 vast te stellen; 
2. kennis te nemen van de Terugblik Jaarplan 2022; 
3. de brief aan Provinciale Staten 02055685 vast te stellen; 
4. het Jaarplan 2023 en Terugblik Jaarplan 2022 ter informatie aan PS te 

versturen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Groen Fryslân 
 

 B9 Afhandelen bezwaar Natuurmonumenten voorzieningen 
bijdrage op Zee en Wad 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de wijzigingsbeschikking voor 
Natuurmonumenten. Hiermee wordt een voorzieningenbijdrage voor het 
beheertype Zee en Wad toegekend en wordt tegemoetgekomen aan het 
bezwaar dat Natuurmonumenten heeft gemaakt tegen de eerdere afwijzing 
hiervan. 

   
  D.S. beslute: 

Natuurmonumenten middels bijgaande wijzigingsbeschikking een subsidie 
te verlenen van €158.100,88 bestaande uit een voorzieningenbijdrage voor 
het beheertype Zee en Wad; 

   
 
Klimaat en 
energie 

 B10 Wijziging subsidie Warmtefonds 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In juli 2020 hebben wij een incidentele subsidie verleend aan het 
Warmtefonds. De projectperiode loopt tot en met 31 december 2022. Het 
Warmtefonds heeft het volledige subsidiebedrag echter nog niet kunnen 
besteden en heeft daarom op 2 december 2022 een verlengingsverzoek 
ingediend, waarbij tevens wordt gevraagd om een verhoging van de 
rentekorting. In dit voorstel wordt aan het college voorgelegd het verzoek op 
beide punten te honoreren. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het verzoek van Stichting Nationaal Warmtefonds 
om de projectperiode te verlengen, en daartoe bijgevoegde 
beschikking met kenmerk 02054549 vast te stellen; 

2. in te stemmen met het bijgevoegde addendum 
uitvoeringsovereenkomst en de daarin gemaakte afspraken; 

3. aan de opgavenregisseur Ondernemend & Energiek Fryslân volmacht 
te verlenen om het addendum uitvoeringsovereenkomst te 
ondertekenen. 
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Klimaat en 
energie 

 B11 Aangaan regionale samenwerking Energietransitie - Friese 
Energietafel 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Bij de vaststelling van de RES 1.0 in 2021 hebben alle Friese overheden 
met een coalitie van maatschappelijke organisaties afgesproken om de 
samenwerking in de Energietransitie te onderzoeken met de intentie deze 
verder te verstevigen. Dit heeft geleid tot een voorstel voor een verstevigde 
regionale samenwerking via de Friese Energietafel. Aan alle Friese 
overheden wordt het verzoek gedaan om deel te nemen de Friese 
Energietafel. 

   
  D.S. beslute: 

1. deel te nemen aan de Friese Energietafel; 
2. de Samenwerkingsovereenkomst Friese Energietafel 2022-2030 aan 

te gaan en hiervoor € 341.600 beschikbaar te stellen; 
3. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen; 
4. PS te informeren en de brief aan PS (nr. 02055688) vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Economie 
 

 B12 Verstrekken incidentele subsidie van € 4.947.000 voor realisatie 
van het project ‘Gebiedsontwikkeling WTC Fase 2’ 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Met het project Gebiedsontwikkeling WTC fase 2 wil de gemeente 
Leeuwarden een ruimtelijke kwaliteitsimpuls aan het WTC-gebied en aan de 
stad Leeuwarden geven. Deze gebiedsontwikkeling past binnen het 
vastgestelde provinciaal beleid. Aan de door PS gestelde voorwaarden voor 
het beschikbaar stellen van de middelen is door de aanvrager voldaan, De 
afspraken van de ‘Samenwerkingsagenda 2013-2025 gemeente 
Leeuwarden -  provincie Fryslân’ kunnen daarmee ingelost worden, waarbij 
de provincie maximaal 50% bijdraagt, via een incidentele subsidie van 
maximaal € 4.947.000 zoals in onderhavig advies wordt voorgelegd. 

   
  D.S. beslute: 

1. Vooruitlopend op besluit PS tot verlenging budget tot en met 2024, 
een incidentele subsidie te verstrekken van € 4.947.000 aan de 
gemeente Leeuwarden voor hun project "Gebiedsontwikkeling WTC 
fase 2"; 

2. indien PS bij de 1e berap 2023 niet instemt met verlenging van het 
budget WTC, de subsidie te dekking binnen programma 4 Economie,  

3. de voorliggende begrotingswijziging vast te stellen;  
4. de voorliggende subsidiebeschikking met nummer 01729580 vast te 

stellen. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 14 t/m 20 december 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten gewijzigd vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
Mobiliteit  H3 Vaststelling provinciale trochfytsrûtes 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Vanuit resultaat 41 uit het Bestuursakkoord 2019 – 2023 zetten we in op de 
realisatie van een aantal hoofdfietsroutes, ook wel doorfietsroutes 
(trochfytsrûtes) genaamd. Voor de gemeentelijke routes is eerder al een 
subsidieregeling ingesteld. Nu ligt een aanzet voor om te komen tot een 
programmering van provinciale doorfietsroutes. 

   
  D.S. beslute: 

1. de voorlopige programmering van op te waarderen provinciale routes 
tot doorfietsroutes vast te stellen, te weten: 
o N919 Veenhuizen-aansluiting N918;  
o N355 Quatrebras-Twijzel; 
o N358 Augustinusgea-Surhuizum-Surhuisterveen; 
o N351 Wolvega-Oldeberkoop  
o N355, E10/ Swarteweisein – Leeuwarden; 

2. de kosten van het opwaarderen van bovenstaande routes nader te 
onderzoeken inclusief een prioritering, waarna de realisatie plaats kan 
vinden op grond van het taakstellende budget van 3,4 miljoen euro; 

3. de betreffende middelen uit groot onderhoud voor dit fietstraject t.z.t. op 
te nemen in de projectbudgetten; 

4. de begrotingswijziging vast te stellen; 
5. de brief aan Provinciale Staten om hen op de hoogte te brengen van de 

laatste stand van zaken rondom resultaat 41/ hoofdfietsroutes (zowel 
gemeentelijk als provinciaal) vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Klimaat en 
energie 

 H4 Hoogspanningsverbinding 380 kV Vierverlaten-Ens 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het ministerie van EZK heeft inzake een nieuwe 380 kV hoogspannings-
verbinding tussen Vierverlaten en Ens het voornemen en een voorstel voor 
participatie gepubliceerd. Hierin wordt een ieder in de gelegenheid gesteld 
om te reageren. Via dit GS stuk besluit u over de reactie van de provincie 
Fryslân en het in kennis stellen van PS. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de brief aan GS over de verkenning van een 
nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens; 

2. kennis te nemen van het voornemen en het voorstel voor participatie; 
3. de brief aan het Bureau Energieprojecten vast te stellen; 
4. de brieven bedoeld bij besluit 1 en 3 ter kennisgeving naar Provinciale 

Staten te sturen; 
5. de brief aan Provinciale Staten vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Mobiliteit  H5 Tussentijdse rapportage 2022 Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het bestuur van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân heeft conform artikel 
18 van de gemeenschappelijke regeling uiterlijk 15 september gerapporteerd 
over de uitvoering van de lopende begroting. Daarbij is aan uw college 
gevraagd om de tussentijdse rapportage 2022 aan te bieden aan Provinciale 
Staten. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de tussentijdse rapportage 2022 van het bestuur 
van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân; 

2.  deze rapportage aan te bieden aan Provinciale Staten; 
3.  de begeleidende brief aan Provinciale Staten met kenmerk 02039435 

vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Mobiliteit  H6 Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Sinds 2020 wordt op landelijk niveau gewerkt aan een Bestuursakkoord, 
waarin afspraken worden gemaakt over het verder verbeteren van de 
toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking. 
Eind oktober is overeenstemming bereikt over de definitieve tekst en aan GS 
wordt nu gevraagd om in te stemmen met het Bestuursakkoord. 

   
  D.S. beslute: 

1.   in te stemmen met het Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar 
Vervoer 2022-2032; 

2.   gedeputeerde Fokkens volmacht te verlenen om het Bestuursakkoord 
namens de provincie Fryslân te ondertekenen; 

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

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestuurszaken  H7 Representatiekosten GS derde kwartaal 2022 
(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 derde kwartaal 2022 

2. in te stemmen met publicatie op de website van de provincie van de 
Websiteversie Representatiekosten GS derde kwartaal 2022 
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Bestemming 
Fryslân 

 H8 Reactie op brief minister Harbers inzake Afsluitdijk 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Naar aanleiding van een motie (motienummer 2750) in PS is de minister van 
I&W twee keer uitgenodigd voor het werkbezoek aan de Afsluitdijk. 
Uiteindelijk is om uiteenlopende redenen dit werkbezoek niet doorgegaan. In 
juni 2022 is daarom een brief met de belangrijkste aandachtspunten naar de 
minister toegestuurd. Recentelijk is een reactie van minister ontvangen. 
Voorgesteld wordt deze brief ter kennisname aan PS te zenden en aan onze 
partners van DNA.   
Tevens wordt een brief van de Minister aan de Tweede Kamer bijgevoegd 
waarin hij zijn besluit over het toegankelijk maken van de Afsluitdijk voor 
fietsers en wandelaars toelicht. 

   
  D.S. beslute: 

de brief aan Provinciale Staten (kenmerk 02058090) vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Landbouw  H9 Informerende brief voortgang Friese Landbouwagenda 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Tijdens de behandeling van de begroting 2023 op 9 november jl. heeft 
Provinciale Staten verzocht om geïnformeerd te worden over de inzet en 
resultaten van GS om te werken aan de vijfde groene ster van de landbouw.  
Met bijgevoegde brief geven wij invulling aan uw verzoek.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de nieuwsbrief Friese Landbouwagenda 2021-
2030; 

2. de informerende brief aan PS vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 20 december 2022 

 
Omgevingszaken 
 

 H10 Vestiging landbouwmechanisatiebedrijf Skuollenboargerwei 10 
Eastermar 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 24 november 2022 is het bestemmingsplan Skûlenboargerwei 10 
Eastermar vastgesteld door de raad. Het plan is opgesteld om de vestiging 
van een landbouwmechanisatiebedrijf mogelijk te maken. Dit is in strijd met 
het provinciaal beleid cq. Verordening Romte 2014. GS beschikt over de 
mogelijkheid een reactieve aanwijzing te geven, zodat (een deel van) het plan 
niet in werking treedt.  

   
  D.S. beslute: 

1. een reactieve aanwijzing te geven en de bestemming Bedrijf-2 artikel 4 
van de regels en de bestemming Bedrijf-2 op de verbeelding van het 
bestemmingsplan Skûlenboargerwei 10 Eastermar niet in werking te 
laten treden;  

2. bijgevoegde brief (reactieve aanwijzing bestemmingsplan) vast te 
stellen. 

   
 
Groen Fryslân 
 

 H11 Subsidieaanvraag Nationaal Park de Alde Feanen voor 
Nationale Parken Nieuwe Stijl 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 10 oktober 2022 heeft het Nationaal Park de Alde Feanen een subsidie-
aanvraag ingediend. Het geld is nodig voor het programma Nationale Parken 
Nieuwe Stijl. Met dit GS-stuk kan de aanvraag worden geëffectueerd. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het verstrekken van een incidentele subsidie van 
€195.000 aan het Nationaal Park de Alde Feanen; 

2. in te stemmen met het van toepassing verklaren van de 
subsidieregels van het ministerie van LNV in afwijking van de ASV op 
grond van artikel 5.3 onder b ASV; 

3. in te stemmen met het subsidiabel verklaren van kosten waarvoor 
reeds verplichtingen zijn aangegaan voor indiening van de 
subsidieaanvraag met toepassing van het bepaalde in artikel 1.10 
vijfde lid onder b ASV; 

4. in te stemmen met het subsidiabel verklaren van de omzetbelasting in 
afwijking van het bepaalde in artikel 1.10 eerste lid onder d ASV. 
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 20 december 2022 

 
Landbouw 
 

 H12 Incidentele subsidie voor Co-financiering Praktijknetwerken 
natuurinclusieve landbouw Fryslân (SABE) bij Living Lab Fryslân 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Living Lab Fryslân heeft een incidentele subsidie van €59.875 (23%) 
aangevraagd voor het project: Praktijknetwerken natuurinclusieve landbouw 
Fryslân. De subsidie is een co-financiering op de subsidie vanuit het 
ministerie van LNV, zijde een subsidie om te leren over duurzame landbouw 
(SABE). Het project past binnen de doelstellingen gesteld in de 
Landbouwagenda 2021-2030. Gedeputeerde Staten worden voorgesteld de 
gevraagde subsidie te verstrekken. 

   
  D.S. beslute: 

1.  een projectsubsidie van € 59.875,- aan Living Lab Fryslân te verlenen 
voor maximaal 4 jaar; 

2.  de bijgevoegde verleningsbeschikking met kenmerk 02027411 vast te 
stellen; 

3. om de middelen die voor dit project benodigd zijn voor de 
werkzaamheden in 2024, onder de ontbindende voorwaarden te 
verlenen dat PS hiervoor de benodigde midddelen beschikbaar stelt. 

   
 
Landbouw 
 

 H13 Incidentele subsidie voor Living Lab Fryslan (LLF) voortzetting 
Landbouw Adviespool (LAP) in 2022 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In 2021 is in Fryslân de landbouwadviespool (LAP) opgezet door Living Lab 
Fryslân in opdracht van de provincie. Een loket voor  onafhankelijke 
advisering aan agrariërs op het terrein van natuurinclusieve 
kringlooplandbouw. Living Lab Fryslân vraagt nu voor 2022 een subsidie voor 
voortzetting LAP. 

   
  D.S. beslute: 

1. In te stemmen met een incidentele subsidie van €90.125 aan Living Lab 
Fryslân voor voortzetting Landbouw Advies Pool conform de 
Landbouwagenda 2021-2030;  

2. de bijbehorende beschikking met als kenmerk: 02027522 vast te 
stellen. 
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Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  

 

gearkomste fan D.S. 20 december 2022 

 
Leefbaar 
Fryslân 

 H14 Verstrekking incidentele subsidie voor het project The Passion te 
Harlingen 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Harlingen vormt het decor voor de uitvoering van de moderne en hervertelling 
van de laatste uren uit het leven van Jezus Christus. Een groot cultureel 
popevenement – de Passion - wordt live op NPO1 wordt uitgezonden. De 
gemeente vraagt een incidenteel subsidie van € 100.000,-- op een totaal van 
€ 425.000,-- aan gemeentelijke productiekosten. De dienst adviseert de 
subsidie op incidentele basis te verstrekken. 

   
  D.S. beslute: 

1.  een incidentele subsidie van €100.000 te verstrekken aan de gemeente 
Harlingen voor de uitvoering van het project The Passion en daarbij de 
afwijkingsgrond in artikel 1.10 lid 5, aanhef onder b, ASV toe te passen 
waardoor de kosten gemaakt voorafgaand aan de aanvraag subsidiabel 
zijn. De bijdrage is bedoeld voor het mogelijk maken van het 
organiseren van het evenement The Passion in 2023; 

2.  bijgevoegde verleningsbeschikking met het nummer 02055860 vast te 
stellen.  

   
 
Economie  H15 Verkoop Kanselarij 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het bestuur van Stichting de Kanselarij heeft aangegeven het pand de 
Kanselarij te willen verkopen en gaat daarna de Stichting De Kanselarij, die 
het pand beheert, ontbinden. Wij vragen uw college om kennis te nemen van 
de gedane ambtelijke en bestuurlijke toezeggingen rondom de verkoop van 
het pand, hiermee in te stemmen en akkoord te gaan met de afronding. Het 
gereserveerde bedrag van 440.000 Euro is voldoende om samen met de 
gemeente Leeuwarden en FB Oranjewoud de verkoop te effectueren. 

   
  D.S. beslute: 

1.    in te stemmen met betaling van de provinciale bijdrage van 133.333 
euro voor de bruidsschat op de derdenrekening van de notaris, welke 
bestuurlijk gezamenlijk door Gemeente Leeuwarden, FB Oranjewoud 
en provincie is toegezegd aan Stichting De Kanselarij (bijlage A).  

2.    in te stemmen met het afgesloten huurcontract voor 5 jaar tussen koper 
en hoofdhuurder Stichting De Nieuwe Kanselarij. In de uitvoering wordt 
een extra provinciale kale huurbijdrage van 300.000 euro in totaal 
betaald op een derdenrekening bij de notaris. Dit om gegarandeerd 
voor 5 jaar a 60.000 euro per jaar bij te dragen conform gedane 
toezegging (zie bijlage A, kenmerk D19511426). 
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Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
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Bestuurszaken  H16 Recesperiodes 2023 en vakantieregeling zomer 2022 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Aan GS wordt voorgelegd welke periodes zij in 2023 aanwijzen als 
recesperiode. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de volgende periodes aan te wijzen als recesperiodes in 2023: 
 voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart;  
 meivakantie: 29 april t/m 7 mei;  
 zomervakantie: 22 juli t/m 3 september;  
 herfstvakantie: 21 t/m 29 oktober; 
 kerstvakantie: 23 december 2022 t/m 7 januari 2024.  

2.  kennis te nemen van de besluiten uit het zomerreces 2022, waarna 
deze gereed zijn voor archivering. 

   
 
  


