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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
  b. Planning PS-stukken 

wurdt wizige fêststeld. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 25   
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 14 juny 2022 
   wurdt ûnferoare fêststeld.   
 
 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Financiën  B1 Meicirculaire provinciefonds 2022 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de meircirculaire van het provinciefonds is de raming van de algemene 
uitkering en de decentralisatie-uitkeringen opgenomen. De algemene 
uitkering neemt tijdelijk (t/m 2025) toe. Vanaf 2026 is sprake van een 
structurele verlaging van de inkomsten. Daarnaast wordt er een aantal 
decentralisatie uitkeringen toegekend of gewijzigd. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de meicirculaire provinciefonds 2022; 
2. de bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen; 
3. de brief aan Provinciale Staten gewijzigd 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 41 
RvO vast. Het betreft: 
b. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/  

mevr. E. van der Hoek en dhr. J. Knol over gebruikte staalslakken in 
de Centrale as d.d. 1 juni 2022; 

c. Beantwoording schriftelijke vragen van de SP/ mevr. H. Goede, 
GrienLinks/ dhr. J. Knol en de PvdD/ dhr. M. Brouwer over 
emissiearme vloeren d.d. 30 mei 2022; 

d. Beantwoording schriftelijke vragen van de VVD/ dhr. M. Dijkstra over 
Friestalige borden langs de snel weg d.d. 1 juni 2022; 

e. Beantwoording schriftelijke vragen van FvD/ dhr. A.G. van Dijk over 
additionele N2000 gebieden in Fryslân d.d. 8 juni 2022. 

   
  D.S. beslute: 

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

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
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 ‘Blauwe Drager’ (01985753) van de opgave Water 
c. Brief ‘Voortgang opstellen van de nota ‘Naar een schone en gezonde 

leefomgeving: afbouw gebruik van pesticiden in Fryslân 2021-2030’’ 
(02000018) van de opgave Groen Fryslân; 

d. Brief ‘Instemming afspraken programmering bedrijventerreinen regio 
Noordoost Fryslân’ (02003524) van de opgave Economie 

   
  D.S. beslute: 

1. de brief aan PS bij punt b aan te houden; 
2. de brieven aan PS bij punt c en d vast te stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Mobiliteit  B4 Beantwoording schriftelijke vragen CDA over openbaar vervoer 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van dhr. Meijerman van de 
CDA-fractie over openbaar vervoer. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis nemen van het onderzoek van inno-V naar decentralisatie van 
de sprinterdienst in de vorm van twee presentaties en een 
oplegnotitie als leeswijzer; 

2. de brief aan dhr. Meijerman om de schriftelijke vragen te 
beantwoorden over het openbaar vervoer vast te stellen en het 
onderzoek met oplegnotitie als bijlage mee te sturen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Economie  B5 Vervolg TopDutch Campagne 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Van 2018-2020 liep de brandingscampagne TopDutch voor de promotie 
van Noord Nederland. Het bureau ERAC heeft in 2020 een evaluatie 
uitgevoerd met een aanbeveling om de TopDutch campagne voort te zetten 
en de campagne onder te brengen bij de NOM. Voorgesteld wordt om 
opdracht te verlenen aan de NOM voor een twee jarige vervolgcampagne 
van TopDutch.  

   
  D.S. en KfdK beslute, elts foar eigen foech: 

1. de opdracht te verstrekken aan de NOM voor de uitvoering van een 
nieuwe vervolgcampagne TopDutch voor twee jaar, ter ondersteuning 
van de branding/internationale acquisitie van Noord Nederland voor 
een bijdrage van maximaal € 300.000 excl. BTW uit het budget 
TopDutch/acquisitie; 

2. volmacht te verstrekken aan Provincie Groningen om de opdracht te 
verstrekken aan de NOM namens de Provincie Fryslân; 

3. de opdrachtbrief van Provincie Groningen aan de NOM vast te 
stellen;  

4. in te stemmen met het penvoerderschap van Provincie Groningen; 
5. de brief aan Provinciale Staten vast te stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Klimaat en 
energie 

 B6 Notitie Uitvoering Klimaatakkoord Fryslân 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 26 mei 2021 hebben PS de Startnotitie Klimaatakkoord en 
Energieprogramma behandeld. Daarbij is onder meer besloten een notitie 
op te stellen over de uitvoering van het nationale Klimaatakkoord. De 
concept-notitie Uitvoering Klimaatakkoord Fryslân is op 17 mei jl. voor een 
eerste lezing aan u voorgelegd. Het stuk wordt nu voor instemming aan u 
voorgelegd. Nadat Provinciale Staten in de gelegenheid zijn gesteld om 
wensen en bedenkingen t.a.v. het stuk te uiten wordt het ter vaststelling 
aan u voorgelegd. De aanpassingen tov het voorstel van 17 mei jl. zijn geel 
gemarkeerd.  

   
  D.S. beslute: 

1. het Eindrapport Broeikasgasuitstoot in Fryslân (opgesteld door E&E 
Advies) voor kennisgeving aan te nemen en met het PS-stuk door te 
sturen naar PS; 

2. kennis te nemen van het PCLG advies; 
3. de reactie op het PCLG advies vast te stellen; 
4. het PCLG advies en de reactie daarop met het PS-stuk door te sturen 

naar PS; 
5. in te stemmen met de Notitie Uitvoering Klimaatakkoord Fryslân; 
6. het PS-stuk gewijzigd vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Ondernemend 
en energiek 
Fryslân 

 B7 Tweede inventarisatie Oekraïnegevolgen 

(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Hoge prijzen voor brandstoffen, energie en grondstoffen houden aan, mede 
door de Oekraïneoorlog. Het zorgt ervoor dat de kosten voor lopende 
wegenprojecten stijgen van bijna 58 miljoen naar 61,4 miljoen. Deze 
stijgingen vallen nog binnen de projectbudgetten op te vangen, mede door 
gebruik te maken van een landelijke verkeersveiligheidssubsidie. Ook voor 
andere provinciale activiteiten verwacht de provincie de nodige 
tegenvallers. 

   
  D.S. beslute: 

1. de tweede Oekraïnerapportage voor kennisgeving aan te nemen 
2. de brief (nummer 02000077) aan PS gewijzigd vast te stellen en deze 

voorzien van de tweede Oekraïnerapportage aan PS te zenden 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Groen Fryslân 
 

 B8 Vaststelling ontwerp beheerplan van Natura 2000-gebied 
Groote Wielen 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor het verlopen van het huidige beheerplan van het Natura 2000-gebied 
Groote Wielen, stellen GS het nieuwe beheerplan vast. De eerste stap in 
de vaststellingsprocedure is het vaststellen van het ontwerp-beheerplan 
voor de tweede beheerplanperiode 2023-2028. GS worden gevraagd het 
ontwerp-beheerplan vast te stellen, waarna het ontwerpbesluit gepubliceerd 
wordt en ter inzage wordt gelegd voor 6 weken. Een ieder kan in deze 
periode zienswijzen indienen.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het proces voor de vaststelling van het 
beheerplan van Natura 2000-gebied Groote Wielen 2023-2028; 

2. kennis te nemen van het evaluatiedocument van eerste 
beheerplanperiode Groote Wielen; 

3. het ontwerpbeheerplan Groote Wielen 2023-2028 gewijzigd vast te 
stellen; 

4. de eventuele gevolgen van het veegbesluit habitat-richtlijn worden 
gedekt uit bestaand budget. 

   
 
Leefberens  B9 Rapportaazje Knyppunten wenningbou Fryslân 2022 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Mei de moasje ‘Frjemd’ 2.871 Enquête knelpunten woningbouw Fryslân fan 
16 febrewaris 2022 hawwe Provinsjale Steaten frege om in enkête út te 
setten ûnder gemeenten om út te finen wat knyppunten binne en oft der 
ferlet is fan in Frysk ympulsteam nei Drintsk foarbyld. De enkête is ferwurke 
ta taheakke rapportaazje.  

   
  D.S. beslute: 

1.  kundskip te nimmen fan Rapportage knelpunten woningbouw Fryslan 
2022; 

2.  de rapportaazje sûnder taheakken oan Provinsjale Steaten te 
ferstjoeren en de brief (02003797) fêst te stellen; 

3.  foarearst gjin taberiedings te treffen om de besteande regeling 
Flexpool versnelling voorfase woningbouw Fryslân nei de 
simmerfakânsje wer iepen te stellen; 

4. de PS-brief gewijzigd vast te stellen; 
5. de dekking voor de bijdrage van de provincie te zoeken binnen 

bestaande budgetten. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Ondernemend 
en energiek 
Fryslân 

 B10 Brief Thialf voor sportdebat Tweede Kamer 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Vooruitlopend op het debat op 29 juni 2022 in de Tweede Kamer met de 
minister over sport, zendt de provincie als aandeelhouder een brief aan de 
Kamer over Thialf. Hierin staat welke mogelijkheden Thialf onderzoekt om 
de exploitatie te verbeteren en welke rol het Rijk daarbij kan hebben. De 
brief gaat in afschrift naar Provinciale Staten, voorzien van actuele 
informatie over de financiële stand van zaken. 

   
  D.S. beslute: 

1. de tweede kwartaalrapportage van Thialf voor het boekjaar 2021-
2022 voor kennisgeving aannemen; 

2. de brief aan de Tweede Kamer vast te stellen en deze aan de Kamer 
versturen; 

3. de brief aan Provinciale Staten vast te stellen en deze voorzien van 
de tweede kwartaalrapportage en de brief aan de Tweede Kamer te 
versturen aan de Staten; 

4. de begrotingswijziging vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Mobiliteit 
 

 B11 Verlenen overbruggingsconcessie aan Arriva Personenvervoer 
Nederland B.V. 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In uw vergadering van 17 mei 2022 heeft u het voorgenomen besluit 
genomen om de overbruggingsconcessie te verlenen aan Arriva. Arriva 
heeft hierop geen bezwaar gemaakt. Er wordt dan nu ook voorgesteld om 
de overbruggingsconcessie definitief te verlenen aan Arriva en de 
Provinciale Staten en gemeenten hierover te informeren.  

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met het aanbod van Arriva voor de Concessie 
openbaar busvervoer Fryslân 2022-2024 (bijlage 1*); 

2.  het concessiebesluit ’Concessie openbaar busvervoer Fryslân 2022-
2024’ vast te stellen en hiermee de concessie te verlenen aan Arriva 
Personenvervoer Nederland B.V (bijlage 2*); 

3.  bijgevoegde brieven aan Arriva Personenvervoer Nederland B.V met 
kenmerk 01996098, Provinciale Staten met kenmerk 02000306 en de 
gemeenten met kenmerk 01989473 vast te stellen (bijlage 3, 4 en 5). 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Ondernemend 
en energiek 
Fryslân 

 B12 GROS Intentieverklaring Cross Border Hydrogen Valley 
Niedersachsen en Noordoost-Nederland 

(Douwstra, 
Poepjes) 

  

  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 
In het kader van de Grensoverschrijdende samenwerking Niedersachsen- 
Noordoost Nederland (provincies Drenthe, Groningen, Fryslân en 
Overijssel) is een concept Intentieverklaring voor het gemeenschappelijk 
ontwikkelen van een Cross Border Hydrogen Valley voor groene Waterstof. 
GS worden gevraagd in te stemmen met deze Intentieverklaring en met de 
ondertekening daarvan door de Commissaris van de Koning namens de 
provincie op 4 juli 2022. Ook wordt geadviseerd PS per brief te informeren. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de bijgevoegde concept intentieverklaring Cross 
Border Hydrogen Valley Niedersachsen en Noordoost Nederland;  

2. de onder 1. Genoemde intentieverklaring op 4 juli 2022 te laten 
ondertekenen door de Commissaris van de Koning namens de 
provincie Fryslân; 

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

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 15 t/m 21 juni 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
Subsidies 
 

 H3 Stimuleringsregeling cultuur: innovatie en experiment, tweede 
tender 

(Fokkens, Poepjes)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 7 december 2021 hebben GS besloten om o.a. Stichting Asteriks en 
Stichting Koorproject Opus in het kader van de stimuleringsregeling Cultuur 
een subsidie te verlenen. Geconstateerd is echter dat de beoordelingen 
van de subsidie-aanvragen onregelmatigheden bevatten. Verlening 
conform het eerdere GS-besluit levert een financiële onrechtmatigheid op 
van €65.270. Omdat de subsidies nog niet aan deze twee stichtingen 
verleend zijn, wordt thans het besluit ter heroverweging aan GS 
voorgelegd.  

   
  D.S. beslute: 

1.  in afwijking van het besluit van 7 december 2021 en met 
inachtneming van de financiële onrechtmatigheid aan Stichting 
Asteriks voor  
het project Creative Embassies een subsidie toe te kennen  
van € 43.611,50; 

2.  het besluit tot het toekennen van een subsidie van € 15.270 aan 
Stichting Koorproject Opus voor het project Opus 11 Night seasons 
ondanks de financiële onrechtmatigheid in stand te laten.  
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Omgevingszaken 
 

 H4 Verlenging samenwerkingsovereenkomst Terpenproject Fryslân 
2022-2024 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In 2010 hebben de provincie Fryslân en de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de 
uitvoering van het Terpenproject Fryslân. Doel van het project is de 
duurzame instandhouding van kwetsbare onbebouwde terpen die in 
agrarisch gebruik zijn. Voorgesteld wordt om deze overeenkomst voor de 
derde maal te verlengen en het project voort te zetten tot 1 juli 2024, 
inclusief de reeds beschikbaar gestelde middelen. 

   
  D.S. beslute: 

1. het Terpenproject Fryslân voort te zetten tot 1 juli 2024 conform 
artikel 24 van de vigerende samenwerkingsoverleenkomst met de 
Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed; 

2. de samenwerkingsovereenkomst met de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed opnieuw te verlengen tot 1 juli 2024; 

3. de brief inzake verlenging van de samenwerkingsovereenkomst vast 
te stellen (kenmerk 01997835); 

4. het resterende provinciale deel van het budget (€ 130.762,93 ) bij het 
Nationaal Restauratiefonds (NRF) beschikbaar te houden voor het 
Terpenproject en beheer hiervan door het NRF conform artikel 9 van 
de vigerende samenwerkingsovereenkomst voort te zetten. 

   
 
Leefberens 
 

 H5 Regeling herbestemming naar zelfstandige woonruimte Fryslân 
2022 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Yn it ramt fan Uitvoeringsagenda Wonen is besletten om de “Regeling 
Herbestemming en sloop” út 2018 ek geskikt te meitsjen foar “flexwonen”. 
Mei de regeling wolle we soargje dat besteande, leechsteande gebouwen 
yn besteand beboud gebied op ‘e nij brûkt wurde as wenningen, dat we 
karakteristike pleatsen dy’t bûten besteand beboud gebied steane behâlde 
en dat we dêrmei ekstra wenromte realisearje.  

   
  D.S. beslute: 

1. yn te stimmen mei ‘Regeling herbestemming naar zelfstandige 
woonruimte Fryslân 2022; 

2. de taheakke begruttingswiziging fêst te stellen; 
3. it iepenstellingsbeslút fêst te stellen; 
4. it risikoprofyl fêst te stellen; 
5. de oanfraachformulieren (2) by de regeling fêst te stellen. 
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Bestemming 
Fryslân 

 H6 Geluidbelastingskaart provinciale wegen 2021 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op grond van de Wet Milieubeheer dienen GS voor provinciale wegen  
elke 5 jaar een geluidsbelastingkaart vast te stellen. De laatste 
geluidsbelastingkaart is vastgesteld op 18 juli 2017. Uiterlijk 28 juni 2022 
moeten GS een nieuwe geluidsbelastingkaart vaststellen. Als vervolg 
daarop dienen GS voor 18 juli 2024 een Actieplan Geluid vast te stellen. 

   
  D.S. beslute: 

de geluidsbelastingkaart provinciale wegen 2021 vast te stellen. 
   

 
Mobiliteit 
 

 H7 Kamerbrief voorkomen dreigende verschraling van het OV in 
2023 (Motie OV23) 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Gedeputeerde Staten ontvangt de Kamerbrief van de decentrale OV-
overheden, omtrent het voorkomen dreigende verschraling van het OV in 
2023 (Motie OV23), ter kennisname.  

   
  D.S. beslute: 

kennis te nemen van de kamerbrief ‘voorkomen dreigende verschraling van 
het OV in 2023’.  
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Economie 
 

 H8 Technische Bijstand Interreg VI A RPM_EDR en Comité van 
Toezicht Interreg VI A en Interreg V A 24 juni 2022 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In navolging van de ondertekening van de partnerovereenkomst 
Programma Interreg VI A Deutschland-Nederland 2021 – 2027 (D-NL) door 
GS (22 maart 2022) en de startbijeenkomst van het programma op 20 april 
2022 vindt op 24 juni 2022 de constituerende vergadering van het Comité 
van Toezicht Interreg VI A D-NL plaats. Tegelijkertijd besluit GS om in te 
stemmen met de technische bijstand voor het programma ter hoogte van € 
83.200,00 voor de hele duur van het programma. Ook ligt de agenda ter 
kennisname van het Comité van Toezicht Interreg V A D-NL voor dat op 
dezelfde dag door dezelfde leden wordt gehouden. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de agenda en de stukken van het Comité van 
Toezicht Interreg VI A op 24 juni 2022; 

2. de geannoteerde dienstadviezen ter inbreng bij de agenda Comité 
van Toezicht Interreg VI A 24 juni 2022 vast te stellen en daarmee: 
a. in te stemmen met de toekenning van een bedrag ter hoogte  

van € 83.200,00 voor Technische bijstand Regionaal Programma 
Management Interreg VI A Eems Dollard Regio voor een periode 
van 2022 – 2027 (+2n); 

b. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 
3. de geannoteerde dienstadviezen ter inbreng bij de agenda Comité 

van Toezicht Interreg V A 24 juni 2022 vast te stellen; 
4. ambtenaar mevr. R. Kern mandaat te verlenen om conform besluiten 

nr. 2 en 3 namens Fryslân te stemmen over voorgestelde besluiten.  
   

 
  


