
gearkomste fan D.S. 24 mei 2022 

Beslutelist gearkomste fan D.S. 24 mei 2022 
 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 21   
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 17 maaie 
   wurdt ûnferoare fêststeld.   
 
 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
 
 
Financiën  B1 Financieringssystematiek Provincies vanaf 2025 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het IPO bestuur van 12 mei is afgesproken dat alle GS-en de Staten op 
hetzelfde moment informeren over de financieringswijze provincies vanaf 
2025. Hiervoor is een standaard brief opgesteld door het IPO die GS aan 
PS kan sturen met als bijlage de (concept) brief van het IPO aan het Rijk. 

   
  D.S. beslute: 

de brief aan PS omtrent financieringswijze provincies vanaf 2025 vast te 
stellen. 

   
  Proseduere: 

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

 

gearkomste fan D.S. 24 mei 2022 

 
Bestemming 
Fryslân 

 B2 Verordening en beleidsregel voor nadeelcompensatie provincie 
Fryslân 2023 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Na inwerkingtreding van titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht en de 
Omgevingswet, komen de huidige nadeelcompensatieregelingen van de 
provincie grotendeels te vervallen. Om voor derden een transparante 
werkwijze te behouden, is het noodzakelijk de provinciale regelgeving aan 
te passen. De voorliggende Verordening nadeelcompensatie provincie 
Fryslân 2023 en de Beleidsregel nadeelcompensatie infrastructurele 
maatregelen en kabels en leidingen Fryslân 2023, voorzien hierin. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de concept ‘Verordening nadeelcompensatie 
provincie Fryslân 2023’ en deze ter vaststelling aan te bieden aan 
Provinciale Staten; 

2. het PS-stuk onder reg. nummer 01992663 vast te stellen; 
3. de ‘Beleidsregel nadeelcompensatie infrastructurele maatregelen en 

kabels en leidingen Fryslân 2023’ vast te stellen; 
4. het aanvraagformulier Nadeelcompensatie provincie Fryslân 2023 

vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
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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 de PvdD/ dhr. M. Brouwer, 

GrienLinks/ dhr. J. Knol en de SP/ mevr. H. Goede over het vervallen 
van de landelijke vrijstelling voor de vos d.d. 25 april jl. 

   
  D.S. beslute: 

de brief vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

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

Voorgesteld wordt om de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Memorie van toelichting Uitvoeringsprogramma Stikstof 2030’ 

(01995026) van de opgave Groen Fryslân (Deze brief is verzonden 
op 17 mei jl.); 

c. Brief ‘ôfhanneling moasjes en tasizzings op it mêd fan kultuer’ 
(01994822); 

d. Brief ‘Stân fan saken digitaal partisipaasje platfoarm, Stim fan 
Fryslân’ (01996396) fan de ofdieling Bestjoerssaken. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven 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. 24 mei 2022 

 
Publyksplein 
 

 B5 Uitstelverzoeken Iepen Mienskipsfûns en correctie plafond 
2022/t1 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Dit GS stuk vraagt het college in te stemmen met een langere 
uitvoeringstermijn voor  
5 verschillende IMF-projecten. De dienst heeft de maximaal toegestane 
uitsteltermijnen verleend. Het toestaan van extra uitvoeringstijd kan daarom 
alleen via GS in afwijking van de subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns 
2016 & 2020 met toepassing van de hardheidclausule uit de Algemene 
subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (hierna Asv). Bij de toekenning 
van aanvragen voor het “Iepen Mienskipsfûns tender 1 noordwest klein” zijn 
3 fouten gemaakt. Om die fouten te corrigeren wordt voorgesteld het 
subsidieplafond te verhogen. 

   
  D.S. beslute: 

1. met toepassing van het bepaalde in artikel 5.4 Asv 
(hardheidsclausule) de maximale uitvoeringstermijnen zoals gesteld 
in artikel 12 van de regeling buiten werking te laten en in te 
stemmen met de verlengingsverzoeken van de volgende projecten;   

a. In stand houden plaatselijke radio – PF-2019/197660 
b. Digitalisering Documentatiecentrum PF-2020/208381 
c. Het Ketelhuis PF-2019/201507 
d. SPRING! YN ‘E GREIDE PF-2020/205351 
e. Renovatie en uitbreiding Verenigingsgebouw de Bazuin in 

Triemen PF-2017/172160 
2. het subsidieplafond van de categorie  

a. Noardwest Klein van het Iepen Mienskipsfûns 2022/1, te 
verhogen met € 8.914 

b. Zuidoost Klein van het Iepen Mienskipsfûns 2022/1, te 
verhogen met € 10.000 

c. Zuidoost Middel van het Iepen Mienskipsfûns 2022/1, te 
verhogen met € 35.000 

 en hiervoor het gewijzigde openstellingsbesluit vast te stellen; 
3.  de begrotingswijziging vast te stellen.  
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
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Concerncontrol  B6 Normenkader 2022 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Jaarlijks geven Provinciale Staten opdracht aan de accountant tot een toets 
op de financiële rechtmatigheid. Na de op handen zijnde wetswijziging is het 
College verplicht een rechtmatigheidsverantwoording toe te voegen aan de 
jaarrekening. Deze verantwoording moet worden uitgevoerd aan de hand 
van een door Provinciale Staten vastgesteld normenkader. Het 
normenkader met de controletoleranties en de verantwoordingsgrens 
waarbinnen de toets wordt uitgevoerd bestaat uit de (voor het betreffende 
verslagjaar) geactualiseerde lijst met externe en interne wet- en 
regelgeving. 
Het voorliggend normenkader wordt ter vaststelling aan Provinciale Staten 
aangeboden. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de rapporterings- en goedkeuringstoleranties en de 
verantwoordingsgrens; 

2. het Normenkader 2022 met de controletoleranties en de 
verantwoordingsgrens ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale 
Staten; 

3. het PS-stuk vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

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

 

gearkomste fan D.S. 24 mei 2022 

 
HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 18 t/m 24 mei 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten gewijzigd vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten over de periode van 17 t/m 24 mei 2022 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
 
Leefberen  H3 Oanpassing Materiele Ynstânhâlding Frysk (MYF) 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Dit DS stik giet oer it foarstel om de Ryksmiddels foar de Materiële 
Ynstânhâlding Frysk (MYF) yn te setten foar it it ôfkeapjen fan de 
lisinsjekosten en abonnemintskosten fan de digitale lesmetoaden Spoar8 en 
Searje36 en de edukative tydskriften Tsjil en LinKk foar alle skoallen yn it 
primêr en fuortset ûnderwiis (ynklusyf spesjaal ûnderwiis). Dêrtroch binne dy 
metoaden tenei fergees beskikber, wat bydraacht oan it better beheljen fan 
de Taalplan Frysk 2030 doelstellings. 

   
  D.S. beslute: 

1.  yn te stimmen mei it foarstel om fan it nije skoaljier ôf (2022-2023) de 
MYF-jilden te brûken foar it ôfkeapjen fan de lisinsjekosten fan de 
digitale lesmetoaden Spoar8 (pû) en Searje36 (fû); 

2.  yn te stimmen mei it foarstel om de abonnemintskosten fan de op de 
metoaden oanslutende tydskriften Tsjil en LinKk ôf te keapjen, sadat 
dizze fergees oanbean wurde kinne oan alle skoallen foar primêr, 
fuortset en spesjaal ûnderwiis; 

3.  yn te stimmen om de restearjende MYF-middels yn te setten binnen it 
ûnderwiisfjild foar de oanskaf foar oanfoljend lesmateriaal foar de 
Fryske taal en kultuer of streektaal- en kultuer; 

4.  de brief oan Provinsjale Steaten (01990640 fêst te stellen. 
   
  Proseduere: 

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

 H4 Ferheging subsydzjeplafond regeling Fryske taal paragraaf 2.2 en 
2.6 fan de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Fan de subsydzjeregeling Fryske taal ûnderdiel 2.2 Oersetten en bewurkjen 
fan Literatuer en 2.6 útjaan fan Literatuer, binne mei de totale yntsjinne 
oanfragen mear subsydzje oanfrege is as it fêststelde plafond foar 2022 mei 
de 1e iepenstelling. Alle oanfragen foldogge oan de betingsten fan de regeling 
en drage by oan de ambysje 7b in fanselssprekkend plak fan it Frysk yn ús 
iepenbiere libben fan de beliedsnota ‘Nij Poadium’ foar it it fuortsterkjen en 
behâlden fan de Fryske taal. Oan DS wurdt dêrom no foarlein om de 
subsydzjeplafond te ferheegjen sadat alle subsydzje-oanfragen honorearre 
wurde kinne. 

   
  D.S. beslute: 

1.  it wizigingsbeslút ta ferheging fan it subsydzjeplafond foar de 
subsydzjeregeling Fryske taal paragraaf 2.2 Oersetten en bewurkjen 
fan Literatuer en paragraaf 2.6 útjaan fan Literatuer fêst te stellen; 

2.  taheakke begruttingswiziging fêst te stellen.  
   

 
Groen Fryslân  H5 Vrijstelling leggerplicht voor waterschap Noorderzijlvest 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Waterschap Noorderzijlvest heeft een verzoek tot vrijstelling van de 
leggerplicht inge-diend bij de provincie. Een identiek verzoek is ingediend bij 
de provincies Groningen en Drenthe. Vrijstelling wordt gevraagd voor een 
viertal categorieën wateren/kunstwerken. Voor drie van de vier categorieën 
kan de vrijstelling worden verleend. Voor de vierde categorie kan geen 
vrijstelling worden verleend omdat de waterverordening niet voorziet in de 
mogelijkheid tot vrijstelling voor de ligging van kleine wateren. 
Voorgesteld wordt om deze vrijstellingsmogelijkheid wel te regelen bij de 
eerstvolgende herziening van de Omgevingsverordening.   

   
  D.S. beslute: 

1. de brief aan het Dagelijks bestuur van waterschap Noorderzijlvest vast 
te stellen; 

2. vrijstelling te verlenen aan waterschap Noorderzijlvest van de 
leggerplicht op grond van artikel 5.4 van de Waterverordening provincie 
Fryslân voor de in bijgaande brief onder het besluitpunt genoemde 
categorieën van wateren en kunstwerken. 
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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
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Bestuurszaken  H6 Aanwijzen contactpersoon Wet open overheid 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Wet open overheid schrijft voor dat  
bestuursorganen van de provincie, ter beantwoording van vragen over de 
beschikbaarheid van publieke informatie, een of meer contactpersonen 
aanwijzen. Dit voorstel voorziet hier in.  

   
  D.S. beslute: 

1.  de algemeen directeur van de provincie Fryslân te machtigen om, met 
toepassing van art. 4.7 van de Wet open overheid, een of meer 
contactpersonen aan te wijzen;  

2.  het Bevoegdhedenstatuut provincie Fryslân dienovereenkomstig te 
wijzigen. Er wordt geen ondermachtiging verleend. 

   
 
Economie 
 

 H7 Cofinancieringsbijdrage van maximaal € 83.300 voor het project 
OPSNN0385 Artificial Intelligence-Hub Noord-Nederland 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Deskundigencommissie van SNN heeft het project OPSNN0385 Artificial 
Intelligence-hub Noord-Nederland (Hierna AI Hub Noord Nederland) positief 
beoordeeld. Het DB SNN heeft dit advies overgenomen en besloten een 
EFRO-bijdrage van € 1.500.000 beschikbaar te stellen aan dit project. De 
aanvrager heeft ook een aanvraag voor Friese cofinanciering ingediend. Het 
project is getoetst aan het provinciaal beleid en geadviseerd wordt een EFRO 
subiside van € 83.300 namens de provincie Fryslân te verstrekken. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het verstrekken van een incidentele subsidie van  
maximaal € 83.300 ten laste van het cofinancieringsbudget 
EFRO/EZ/Interreg voor het project OPSNN0385 AI Hub Noord 
Nederland aan de Rijksuniversiteit Groningen; 

2. bijgevoegde subsidieverleningsbeschikking met kenmerk 01975827 
vast te stellen; 

3. de begrotingswijziging vast te stellen. 
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GEHEIM 
 

Beslutelist gearkomste fan D.S. 24 mei 2022 
 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. Aktualiteiten en tema’s: 
 
  a.  It ferslach fan de DS-gearkomste op 17 maaie 2022 
     
 
 
 2. a. Beslutelist gearkomste DS fan 17 maaie 2022 
   wurdt ûnferoare fêststeld.  
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GEHEIM 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
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BESPREKPUNTEN 

 
Mobiliteit O B1 Visie N354, Sneek - Leeuwarden 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het bestuursakkoord 2019 – 2023 is onder resultaat 35 opgenomen ‘dat 
er helderheid is over de beste oplossing voor de weg Sneek – 
Leeuwarden’. Hiervoor is een onderzoek uitgevoerd, waarvan de 
uitkomsten bekend zijn en naar buiten toe gecommuniceerd kunnen 
worden. 
Dit GS-stuk is aangehouden in de GS-vergadering van 10 mei jl. en wordt 
nu opnieuw ter besluitvorming aangeboden. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met: 
a. het eindrapport en daarmee met de uitkomsten van het onderzoek 

naar de toekomst voor de N354 als wegverbinding tussen 
Leeuwarden en Sneek; 

b. bijgevoegd infoblad als publieksvriendelijke samenvatting van het 
eindrapport; 

2. de uitkomsten van het onderzoek naar buiten te brengen, door het 
eindrapport en het infoblad vrij te geven voor publicatie; 

3. de informerende brief aan Provinciale Staten met het kenmerk 
01984102 vast te stellen; 

4. dat met dit onderzoek invulling is gegeven aan resultaat 35 uit het 
Bestuursakkoord. En dat daarmee geen nadere besluitvorming 
richting Provinciale Staten voorbereid gaat worden in deze 
coalitieperiode. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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GEHEIM 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
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  B6 SNN-vergaderingen: 
 
  geen 
 
 
  B7 IPO-vergaderingen: 
 
  geen 
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GEHEIM 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
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Bestuurszaken 
 

 B8 Gebundelde jaarververslagen 2021 voor informatiebeveiliging 
gegevensbescherming en archivering 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De interne toezichthouders komen tot de gezamenlijke conclusie, dat er in 
2021 een aantal verbeteringen is gerealiseerd, maar dat de organisatie over 
de hele linie op het gebied van informatiebeveiliging, gegevensbescherming 
en arhcivering nog de nodige stappen moet zetten om aan wet en 
regelgeving te voldoen. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de Gebundelde jaarverslagen 2021 en de daarin 
opgenomen bevindingen;  

2.  kennis te nemen van de reactie van IFZ;  
3.  dat de directie zorg dient te dragen voor de organisatie brede 

uitwerking van de verbeterplannen.  
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GEHEIM 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
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Landbouw  B11 Stuurgroep RD NIL op 30 mei 2022 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De stukken van de Stuurgroep Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw worden 
van tevoren behandeld in Gedeputeerde Staten. Bijgevoegd is de 
geannoteerde agenda van de vergadering van 30 mei a.s.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de agendapunten 4, 5, 7 (advies regioteam), 8 en 
10; 

2. de geannoteerde agenda vast te stellen; 
3. in te te stemmen met: 

Agendapunt 3: Instemmen met het verslag 
Agendapunt 4: Instemmen met het beschikbaar stellen van € 410.000 
voor twee initiatieven vooruitlopend op het Uitvoeringsplan Kleiweide 
Agendapunt 4: Instemmen om de monitoring van Kleiweide nader uit te 
werken en te verkennen of er voorwaarden aan de inrichtingssubsidie 
kunnen worden verbonden. 
Agendapunt 7: Instemmen met het hanteren van het streefbeeld als 
basis voor de uitvoering Schiermonnikoog 
Agendapunt 7: Instemmen met het beschikbaar stellen van € 179.000 
voor de uitvoering zoals weergegeven in het actieplan Schiermonnikoog 
Agendapunt 7: Instemmen met onderkennen belang van langjarige 
gebiedsmonitoring voor Schiermonnikoog en met een gezamenlijke 
inspanning van provincies en Rijk om hier dekking voor te vinden 
Agendapunt 9: Instemmen met het verzoek aan het ministerie van BZK 
om  
de uitvoeringsperiode van de Regio Deal met 1 jaar te verlengen tot en 
met 31 december 2024; 

4. de portefeuillehouder te mandateren tijdens de vergadering naar bevind 
van zaken te handelen. 
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GEHEIM 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 18 t/m 24 mei 2022 
(Allen)    
  geen 
 
 
 
Financiën 
 

 H6 Verslag van het Treasury overleg 4e kwartaal 2021 en  
1e kwartaal 2022 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het kader van de verantwoording over het beheer van het treasury 
vermogen ontvangt u het verslag van het Treasury overleg over het 4e kw 
2021 en 1e kw 2022.   

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het verslag van het Treasury overleg over  
het 4e kwartaal 2021 en 1e kwartaal 2022; 

2. kennis te nemen dat er € 50 mln. aan vrijgekomen middelen kunnen 
worden herbelegd in leningen aan decentrale overheden.   
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GEHEIM 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
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Financiën  H8 Agenda auditcommissie 15 juni 2022 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 15 juni vergadert de auditcommissie over o.a. onderbouwing reserve 
risicobuffer en systeem van risicomanagement. De agendapunten en de 
notitie over risicomanagement deelnemingen zijn in dit GS stuk opgenomen. 

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met de agenda voor de auditcommissie van 15 juni 2022; 
2.  in te stemmen met de notitie systeem van risicomanagement 

deelnemingen. 
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GEHEIM 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
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MEIDIELINGS 

 
  a. Technische vragen Jaarstukken 2021 en 1e berap 2022: voor 

  kennisgeving aangenomen. 
 
  b. Ferslach harksit en byldfoarmjende steatekommisje fan 11 maaie 2022: 

  besprutsen.  
 
 
 
 
 
 

PARSEKONFERINSJE 
 

Comm.  P1. PR en Persgesprek(ken) GS n.a.v. GS 24 mei 2022 
  is besproken en de publieksversie van de besluitenlijst is aangepast aan  

 de besluitvorming. 
 
 


