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Beslutelist gearkomste fan D.S. 26 april 2022 
 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
  b. Moties en toezeggingen, afgehandeld 

  wurdt ûnferoare fêststeld. 
 
  c. Planning PS-stukken 

  wurdt ûnferoare fêststeld. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 17   
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 19 april 2022 
    wurdt wizige fêststeld.  
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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. Beäntwurding skriftlike fragen fan it CDA/ mevr. M. Prins oer 

fersnelling wenningbou en ynfrastruktuer Bestuurlijk Overleg 
Leefomgeving fan  
8 april 2022; 

c. Beantwoording schriftelijke vragen van het CDA/ dhr. A. Meijerman 
over decentralisatie sprinterdienst Leeuwarden-Zwolle d.d. 2 maart 
2022; 

d. Beantwoording schriftelijke vragen van de ChristenUnie/ dhr. M. de 
Vries over planningsconflict HRMK-spoorbrug d.d. 6 april 2022; 

e. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ mevr. E. Hamstra 
over planningsconflict HRMK-spoorbrug d.d. 6 april 2022; 

f. Beantwoording schriftelijke vragen van D66/ mevr. B. Bijlsma over 
station Leeuwarden Werpsterhoeke d.d. 29 maart 2022; 

g. Beäntwurding skriftlike fragen fan de FNP/ dhr. S. Knol oangeande 
Kurrikulum.frl d.d. 6 april 2022. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brief bij punt b gewijzigd vast te stellen; 
2. de brief bij punt c te wijzigen en gedeputeerde Fokkens te 

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

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
  B2 Brieven aan provinciale staten: 
 
  geen 
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Mobiliteit  B3 Jaarverslag Arriva Regio Noord 2021 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Elk kwartaal en na afloop van het jaar komt de vervoerder met een verslag 
over de ontwikkelingen en een toelichting op de cijfers. In dit interactieve 
verslag gaat de vervoerder, op verzoek van ons als opdrachtgever, in op de 
uitvoering van de regionale bus- en treinconcessies in 2021. Ter informatie 
ontvangen u en PS de link naar het jaarverslag van Arriva Regio Noord over 
2021. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het jaarverslag Arriva Regio Noord 2021; 
2. in te stemmen met de aanbiedingsbrief (kenmerk 01976825) met de 

link naar het interactieve jaarverslag van Arriva Regio Noord 2021 aan 
Provinciale Staten. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Leefberens 
 

 B4 Begrotingssubsidie proces- en aanjaaggeld 2022 -2023 voor 
gebiedspilot Tsjûkemar 

(Fokkinga, Poepjes)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Club van Aanjagers gebiedspilot Tsjûkemar heeft een subsidie 
aangevraagd voor 150.000 euro voor proces- en aanjaagactiviteiten 2022-
2023. GS worden voorgesteld, onder opschortende voorwaarde dat PS 
instemmen met het wijzigen van de subsidiestaat bij behandeling van  
de 1e berap, de niet verrekenbare btw wel subsidiabel te stellen aan de Club 
van Aanjagers Tsjûkemar (hierna CvA). De opschortende voorwaarde is 
nodig omdat er een wettelijke grondslag nodig is om subiside te verlenen; 
dit besluit vindt zomer 2022 plaats indien PS de subsidiestaat bij de 1e 
berap vaststellen.  

   
  D.S. beslute: 

aan de Stichting Club van Aanjagers gebiedspilot Tsjûkemar onder 
voorwaarden een begrotingssubsidie Proces- en aanjaaggeld 2022-2023 te 
verstrekken en met toepassing van artikel 1.10, het vijfde lid, onderdeel a 
Asv ook de niet verrekenbare btw subsidiabel te stellen.  
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Leefberens  B5 Mienskiplike brief fan trije oerheden oan de aktive ynwenners 

fan de Tsjûkemar regio 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De gemeente De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en provinsje Fryslân 
wurkje gear mei it grutte maatskiplike inisjatyf gebietspilot Tsjûkemar. Sa as 
ôfpraat yn it BO Tsjûkemar, dêr’t ek it bestjoer fan de Club van Aanjagers 
Tsjûkemar oan dielnimme, hawwe de oerheden ûnder rezjy fan de provinsje 
dizze brief oan de mienskip fan de Tsjûkemar opsteld. Yn de brief jouwe de 
trije oerheden fia de Club van Aanjagers oan de aktive ynwenners fan de 
Tsjûkemar regio oan dat we as oerheden mei harren gearwurkjen bliuwe 
wolle. En dat we ús foarlopich fokusje op twa projekten út it 
Meerjarenuitvoerings-programma 2021-2023 fanwege beheinde middels. En 
dat we de kommende tiid besjen sille wat ús mooglikheden binne om by te 
dragen oan benammen de realisaasje fan dy projekten.  

   
  D.S. beslute: 

1. yn te stimmen mei de mienskiplike brief fan de trije oerheden oan de 
aktive ynwenners fan de Tsjûkemar regio 

2. deputearre Poepjes folmacht te jaan om de brief út namme fan de 
Provinsje te ûndertekenjen  
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 20 t/m 26 april 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
Bestuurszaken 
 

 H3 Uitvoeringsagenda 2022 interbestuurlijk toezicht provincie 
Fryslân 

(Brok)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op basis van de evaluatie van het interbestuurlijk toezicht (2018) door Pro 
Facto, gesprekken met de Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân (2021) 
en de opbrengst uit een bij drie Friese gemeenten uitgevoerde pilot (2021), 
heeft team interbestuurlijk toezicht (‘team IBT’) het IBT doorontwikkeld en 
een nieuwe werkwijze (maatwerk en risicogericht) opgesteld. De insteek is 
om dit jaar voor het eerst volledig aan de hand van de nieuwe werkwijze het 
IBT uit te voeren. Daartoe hebben wij voor 2022 een uitvoeringsagenda 
opgesteld. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de Uitvoeringsagenda IBT 2022 vast te stellen; 
2.  de bijgaande, informerende brief vast te stellen en te sturen naar de 

colleges van B&W van alle Friese gemeenten. 
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Leefbaar Fryslân  H4 Opdrachten Opgave Toeristische Data op orde 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Met dit voorstel wordt u gevraagd in te stemmen met het verlenen van 3 
opdrachten aan het Fries Sociaal Planbureau, Merk Fryslân en NHL 
Stenden/ETFI voor het uitvoeren van werkzaamheden in relatie tot de 
opgave Toeristische Data op Orde uit de Beleidsbrief Gastvrij Fryslân 2028. 
Met het verstrekken van deze opdrachten wordt gebruik gemaakt van een 
uitzonderingsmogelijkheid van het provinciale inkoopbeleid. 
Met deze inzet, kan in samenwerking met de afdeling Informatie en 
Facilitaire Zaken (IFZ), de benodigde versnelling in deze opgave komen.  

   
  D.S. beslute: 

1. gemotiveerd af te wijken van het provinciale inkoopbeleid en in te 
stemmen met het namens de provincie verstrekken van de opdracht 
aan het Fries Sociaal Planbureau; 

2. gemotiveerd af te wijken van het provinciale inkoopbeleid en in te 
stemmen met het namens de provincie verstrekken van de opdracht 
aan Merk Fryslân;  

3. gemotiveerd af te wijken van het provinciale inkoopbeleid en in te 
stemmen met het namens de provincie verstrekken van de opdracht 
aan NHL Stenden/ ETFI; 

4. de portfolioregisseur Leefber Fryslân, mevr. G. Kraak volmacht te 
verlenen om de bovenstaande 3 opdrachtbrieven namens de 
provincie te ondertekenen. 

   
 
Klimaat en 
energie 

 H5 Vaststellen Jaarplan Energieprogramma 2022 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 29 maart 2022 heeft u het Energieprogramma 2022-2025 vastgesteld. 
Voor de uitvoering wordt jaarlijks een jaarplan opgesteld. Het Jaarplan 
Energieprogramma 2022 is nu gereed en kan worden vastgesteld. Het 
jaarplan wordt ter kennisname naar Provinciale Staten gestuurd.  

   
  D.S. beslute: 

1. het Jaarplan Energieprogramma 2022 vast te stellen;  
2. de brief aan PS (nr 01984858) vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
  



 
7 

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

 

gearkomste fan D.S. 26 april 2022 

 
Romtlike 
ûntwikkelingen 

 H6 Subsydzjeregeling Daken Fryske Pleatsen en oanfraach 
Leader NW Fryslan foar priisfraach Nije fitaliteit troch âlde 
pleatsen 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Yn it Wurkplan Takomst Fryske Pleats is oanjûn dat der in opjefte leit foar 
de werbestimming en restauraasje-efterstân fan pleatsen. Dakken fan 
pleatsen binne yn it ûnderhâld it meast kwetsber en in min dak foarmet by 
werbestimming faaks in finansjele drompel. Foar it herstel fan dakken by 
pleatsen is in subsydzjeregeling opsteld mei provinsjale middels en is 
dêrnjonken in priisfraach opsteld wêrfoar in Leader oanfraach yntsjinne is. 
Mei it herstel fan dakken wurdt omjouwingskwaliteit ferbettere en troch 
werbestemming wurdt oansluten op de opjeften foar leefberen en sirkulêre 
ekonomy. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de Subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen mei taljochting, 
oanfraachformulier en formulier subsidieprofiel en risikoanalyse fêst te 
stellen; 

2.  mei weromwurkjende krêft yn te stimmen mei de oanfraach foar it 
priisfraachprojekt “Nije fitaliteit troch âlde pleatsen” foar de 
subsydzjeregeling Leader Noardwest Fryslân; 

3.  de begrutingswizigingen fêst te stellen.  
   

 
Economie  H7 Cofinanciering Cellpro Chem OP EFRO Kennis en Valorisatie 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Deskundigencommissie van SNN heeft het project CellPro Chem 
OPSNN0359 positief beoordeeld. Het DB SNN heeft dit advies 
overgenomen en besloten een EFRO-bijdrage van € 1.037.187 beschikbaar 
te stellen aan dit project. De indieners hebben ook een aanvraag voor 
Friese cofinanciering ingediend. Voorgesteld wordt een subsidie van € 
207.437 (10% van de subsidiabele kosten) namens de provincie Fryslân te 
verstrekken. 

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met het verstrekken van een incidentele subsidie van € 
207.437 ten laste van het cofinancieringsbudget EFRO/EZ/Interreg 
voor het project CellPro Chem; 

2.  de begrotingswijziging vast te stellen; 
3.  bijgevoegde subsidieverleningsbeschikking met kenmerk 233979 vast 

te stellen. 
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Economie 
 

 H8 Deelname en cofinanciering aan een tweetal interreg North Sea 
Programma: InnoWatr en Cosinis 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Nieuwe Interreg programma’s worden momenteel gestart. De provincie 
Fryslan kan meedoen aan Interreg B (North Sea en Northwest Europe) als 
ook aan Interreg Europe. Interreg B betreft transnationale samenwerking. 
De eerste call betreft drie deel openstellingen: Een call voor kleine 
projecten, een call voor project initiatieven en een call voor Full projects. De 
call voor Full Projects sluit op 22 april. Aan Gedeputeerde Staten worden 
gevraagd in te stemmen met deelname en cofinanciering van de twee 
Interreg projecten (InnoWatr en Cosinis).  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met deelname aan het project InnoWatr; 
2. een cofinancieringsbijdrage van 200.000 beschikbaar te stellen voor 

het project InnoWatr; 
3. in te stemmen met deelname aan het project Cosinis; 
4. een cofinancieringsbijdrage van 120.000 beschikbaar te stellen voor 

het project Cosinis; 
5. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

   
 
Bestemming 
Fryslân 

 H9 Samenwerkingsovereenkomst Grip op Grond Wetterskip 
Fryslân en Provincie Fryslân 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In november 2018 heeft provincie Fryslân een 
Samenwerkingsovereenkomst Grip op Grond met de Vereniging Friese 
Gemeenten gesloten. Het naar elkaar toe uitspreken van de ambitie om 
samen te werken heeft tot mooie koppelingen en integrale samenwerking 
tussen projecten geleidt. Ook Wetterskip Fryslan wil deze ambitie naar 
elkaar toe bevestigen middels eenzelfde soort 
Samenwerkingsovereenkomst. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst 
Grip op Grond Wetterskip Fryslan en Provincie Fryslan; 

2. gedeputeerde Douwstra te mandateren om voornoemde 
Samenwerkingsovereenkomst namens provincie te ondertekenen. 
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Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 H10 Vaststelling subsidieregeling bescherming nesten en kuikens 
weidevogels Fryslân 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor de bescherming van weidevogelnesten-en kuikens in het landelijke 
gebied is in de Nota Weidevogels 2021-2030 opgenomen dat hiervoor een 
nieuwe subsidieregeling zal worden opgesteld samen met de betrokken 
natuur-en landbouwpartijen. Vooruitlopend hierop is vanuit de 
landbouwpartijen het verzoek gekomen om dit jaar de oude regeling voor de 
bescherming van nesten en kuikens open te stellen. Deze oude regeling is 
op een aantal onderdelen aangepast, maar de kern van de regeling is op 
hoofdlijnen gelijk gebleven en de naam van de regeling is gewijzigd.  
Gedeputeerde Staten worden voorgesteld de subsidieregeling bescherming 
nesten en kuikens weidevogels vast te stellen. 

   
  D.S. beslute: 

1. de regeling bescherming nesten en kuikens weidevogels Fryslân vast te 
stellen; 

2. bijgevoegd aanvraagformulier vast te stellen; 
3. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

   
 
  


