
gearkomste fan D.S. 27 september 2022 

Beslutelist gearkomste fan D.S. 27 september 2022 
 

Ofwêzich: deputearren Fokkinga, Hoogland en mefrou Poepjes 
 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
 ___________________________________________________________________________________  
 
 
 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
  b. Planning PS-stukken 
   wurdt wizige fêststeld. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 39   
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 20 september 2022 
   wurdt ûnferoare fêststeld.  
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Financiën  B1 Begroting 2023 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op grond van artikel 194 van de Provinciewet wordt jaarlijks een ontwerp 
voor de begroting aangeboden aan Provinciale Staten. De eerste lezing 
voor de ontwerp begroting 2023 is op 13 september besproken in GS. De 
laatste aanpassingen zijn verwerkt en GS wordt voorgesteld in te stemmen 
met dit ontwerp en deze begroting aan PS ter vaststelling voor te leggen. 
Ook worden de Nota actualisatie legesverordening 2023 inclusief 
Legesverordening en tarieventabel ter instemming voorgelegd, evenals de 
begroting Fonds nazorg stortplaatsen 2023. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de provinciale begroting 2023 en het bijbehorende 
PS stuk vast te stellen en deze ter vaststelling voor te leggen aan 
Provinciale Staten; 

2. in te stemmen met de Nota actualisatie legesverordening 2023 
inclusief Legesverordening en tarieventabel en deze ter vaststelling 
voor te leggen aan Provinciale Staten; 

3. de begroting Fonds nazorg stortplaatsen 2023 ter vaststelling voor te 
leggen aan Provinciale Staten; 

4. de herijking reserve risicobuffer 2022 vast te stellen, deze stukken 
blijven geheim; 

5. de informerende PS-brief over de reserve risicobuffer vast te stellen; 
6. de begeleidende PS-brief bij de Begroting 2023 vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Groen Fryslân  B2 Beleidsnotitie Invasieve Exoten Fryslân 
(Hoogland)   
  Aangehouden. 
   

 
Omgevingszaken 
 

 B3 Besluit tot opschorten vergunningverlening stikstof n.a.v. de 
uitspraak van de Raad van State over emissiearme 
stalsystemen 

(Hoogland, Fokkinga)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 7 september 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over 
emissiearme stallen in de melkveehouderij en gesteld dat het onzeker is of 
deze stallen in de praktijk doen wat ze beloven. Vergunningverlening met 
staltypen A1.28 en A1.13 is vooreerst niet mogelijk en ook vergunningen 
met overige emissiearme vloeren staan onder druk en zullen bij juridische 
procedures niet in stand kunnen worden gehouden.  
Om deze reden wordt nu aan GS gevraagd een besluit te nemen tot 
opschorten van vergunningverlening op het onderdeel stikstof tot in elk 
geval 1 januari 2023.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het opschorten van de vergunningverlening voor 
de Wnb voor het onderdeel stikstof tot 1 januari 2023 en in aanloop 
naar deze datum te besluiten over het al dan niet voortzetten van de 
vergunningverlening vanaf 1 januari 2023; 

2. bijgevoegde brief aan PS (met kenmerk: 02029671) gewijzigd vast te 
stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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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 het CDA/ dhr. A. Meijerman 

over waterstof d.d. 7 september jl. 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van de ChristenUnie/ dhr. W. de 

Vries over het verzetten van de bakens ten aanzien van de 
energietransitie d.d. 2 september jl. 

d. Beantwoording schriftelijke vragen van de SP/ mevr. H. Goede over 
Thialf d.d. 12 september jl. 

e. Uitstel beantwoording Statenvragen van GroenLinks/ dhr. J. Knol over 
aanpak natuur-stikstofproblematiek d.d. 1 september jl.; 

f. Beantwurding skriftlike fragen fan de FNP/ dhr. W. Veenstra oer 
planning en kommunikaasje ynfrastrukturele wurken fan 30 augustus 
2022; 

g. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdD/ dhr. M. Brouwer, de 
SP/ mevr. H. Goede en GrienLinks/ dhr. J. Knol over aanrijdingen van 
otters d.d. 2 september 2022; 

i.  Beantwoording schriftelijke vragen van de SP/ mevr. H. Goede over 
de Friese Groei Economie d.d. 24 augustus 2022. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestuurszaken 
 

 B5 Brieven aan provinciale staten 

(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om de onderstaande brief aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Behanneling fan it PS-stik ‘Kearen fan Fean’’ (02025968) fan de 

opjefte Natuer.  
   
  D.S. beslute: 

de brief vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Klimaat en 
energie 

 B6 Notitie Uitvoering Klimaatakkoord Fryslân - herzien besluit 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 21 juni jl. heeft u besloten om de ‘Notitie Uitvoering Klimaatakkoord 
Fryslân’ te versturen naar PS met als besluitpunt ‘Geen wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken’. De agendacommissie PS heeft 
aangegeven het betreffende document ter vaststelling naar PS te willen 
sturen. Op deze wijziging zijn de besluiten in dit GS stuk en het PS stik 
aangepast. 

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met de Notitie Uitvoering Klimaatakkoord Fryslân en 
deze notititie ter vaststelling voor te leggen aan PS. 

2.  het PS-stuk vast te stellen en met de documenten waarover u op 21 
juni jl. al een besluit heeft genomen, door te sturen naar PS. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Publyksplein  B7 Verlenging looptijd Regio Deal Noordoost-Fryslân 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Versnellingsagenda als onderdeel van de Regiodeal Noordoost Fryslan 
is vanaf juni 2020 operationeel. Er is nog ca € 11 miljoen beschikbaar om 
subsidies te verlenen tot 1 januari 2024. Voorgesteld wordt een positief 
besluit te nemen op een verzoek aan het Rijk tot verlenging van de 
Regiodeal. De looptijd van de Regio Deal Noordoost Fryslan zou dan  
tot 31 december 2025 kunnen zijn. 
In verband met het niet aanwezig kunnen zijn bij de vergadering van het 
Bestuurlijk Overleg van onze vertegenwoordiger, gedeputeerde Fokkinga, 
wordt voorgesteld voorafgaand aan de bijeenkomst op 28 september a.s. de 
voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Versnellingsagenda schriftelijk van uw 
besluit in kennis te stellen.  

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het indienen van een verzoek aan het Rijk tot 
verlenging van de looptijd van de Regio Deal Noodoost Fryslan  
tot 31 december 2025; 

2. de brief (nr: 02026820) aan de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg 
Versnellingsagenda met daarin de kennisgeving van het onder punt 1 
genomen besluit vast te stellen.  
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Mobiliteit 
 

 B8 Subsidieaanvraag regeling Stimulering 
Verkeersveiligheidsmaatregelen (SPV) 2022-2023 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De provincie heeft een structureel budget programma (RYP) voor de 
aanpak van (kleinschalige) verkeersonveilige locaties op provinciale wegen.  
Vanaf juni 2022 tot 1 oktober 2022 kunnen overheden weer een aanvraag 
doen voor de subsidieregeling SPV van het Rijk. 
Deze aanvraag dient ondertekend te worden door een bestuurder 
(gedeputeerde); het voorliggende besluit voorziet hierin. 
Voor het nieuwe programma dat nog moet worden vastgesteld worden 
alvast twee locaties opgevoerd.  
Daarvoor is een GS besluit nodig. 

   
  D.S. beslute: 

1. alvast de programmering van twee onderhavige veiligheidsprojecten 
vast te stellen, vooruitlopend op de nog nader vast te leggen 
programmering; 

2. in te stemmen met het indienen van een subsidieaanvraag, 
vooruitlopend op het vaststellen van de programmering van  
het Risikoferleechjend Ynfrastruktuer Program (RYP) voor  
de jaren 2024 – 2027; 

3. gedeputeerde Fokkens – Kelder te mandateren de aanvraag te 
ondertekenen. 

   
 
Kultuer en 
gastfrijheid 

 B9 Evaluaasje subsydzjeregeling Musea en Keunstynfra 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 22 juny 2022 hat Sira Consulting har einrapport oplevere fan de 
evaluaasje fan de subsydzjeregeling Musea en Keunstyfra. Fia dit DS-stik 
ynformearje wy jim oer de útkomsten fan dit ûndersyk. Ek dogge wy in 
foarstel foar de fierdere kommunikaasje rjochting PS en it kulturele fjild.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nimmen fan it rapport fan Sira en de oanbiedingsbrief oan 
PS; 

2. kennis te nimmen fan de konklúzjes en oanbefellings fan Sira (sjoch 
pp. 30-40 fan it taheakke rapport) 

3.  de PS-brief fêst te stellen en yn te stimmen mei it dielen fan it rapport 
mei leden fan PS en it fjild.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Groen Fryslân 
 

 B10 Voorschotbeschikking incidentele subsidie DP Zoetwater fase 1 
aan Wetterskip Fryslan 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De provincie heeft in januari 2018 een incidentele subsidiebeschikking 
verleend aan Wetterskip Fryslân (WF) voor uitvoering van het project 
“Proeftuin Wetterskip Fryslân”. De middelen hiervoor zijn afkomstig van een 
door het Rijk verstrekte decentralisatie uitkering voor uitvoering van 
vastgestelde maatregelenpakket binnen het DeltaProgramma Zoetwater 
(DP Zoetwater) fase 1. Op 3 februari 2022 heeft WF verzocht om de € 
70.000,- die na vaststelling van de subsidie zou worden uitbetaald, nu als 
laatste voorschot uit te keren. Deze middelen worden gebruikt voor de 
realisatie van maatregelen van het deelproject “vergroten zoetwaterbel 
terschelling”. 

   
  D.S. beslute: 

1. een laatste voorschot van € 70.000,- uit te keren aan WF ten behoeve 
van het project “Proeftuin Wetterskip Fryslân” en vooruitlopend op de 
definitieve vaststelling van de subsidie al te bepalen dat de subsidie 
niet lager vastgesteld zal worden op de grond dat de wettelijke termijn 
van vier jaar wordt overschreden;  

2. de brief met kenmerk 02016298 vast te stellen. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 21 t/m 27 september 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Taal en kennis  H3 Wurkbesite Club Diplomatique Fryslân 
(Brok, Fokkens, 
Douwstra) 

 

  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 
De Kommissaris fan de Kening sil mei deputearre Douwstra en deputearre 
Fokkens fan 28 septimber oant en mei 1 oktober 2022 mei de Club 
Diplomatique Fryslân foar in wurkbesite nei Wales (Cardiff) ta. DS is hjirfan 
al earder op de hichte steld mar mei dit útstel wurdt DS offisjeel frege om in 
beslút foar tastimming foar it ûndernimmen fan dizze reis. 

   
  D.S. beslute: 

Kommissaris fan de Kening A.A.M. Brok as beskermhear en  
deputearren Douwstra en Fokkens as leden fan de Club Diplomatique 
Fryslân, tastimming te jaan diel te nimmen oan de wurkbesite foar leden en 
har partners fan de Club Diplomatique (CDF) nei Wales fan 28 septimber 
oant en mei 1 oktober 2022.   
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Omgevingszaken 
 

 H4 Mandatering van bevoegdheden aan de FUMO en de ODG in 
verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet 

(Douwstra, Poepjes)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In verband met de (verwachte) inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) 
is het noodzakelijk dat de bestaande mandaten die aan het Dagelijks 
Bestuur van de FUMO en aan de Directeur van de ODG zijn verleend, 
worden geactualiseerd.  
Vanwege de onzekerheid over de datum van inwerkingtreding van de Ow 
wordt voorgesteld beide Mandaatbesluiten vast te stellen, onder 
voorbehoud van inwerkingtreding van de Ow per 1 januari 2023.  

   
  D.S. beslute: 

1.  a. het Mandaatbesluit Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 
  2023, en 

 b. het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Groningen 2023 vast te 
  stellen onder het voorbehoud dat de Omgevingswet met ingang 
  van 1 januari 2023 in werking treedt; 

2. de bijgevoegde brieven met het verzoek om instemming met het 
Mandaatbesluit aan het Dagelijks Bestuur van de FUMO (02026481) 
respectievelijk de Directeur van de Omgevingsdienst Groningen 
(02026483) vast te stellen. 

   
 
Groen Fryslân  H5 Vaststellen wijzigingsregeling SrNL 2019 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om de wijzigingsregeling Subsisieregeling Natuur en 
Landschap 2019 (SrNL 2019) en de bijhorende Uitvoeringsregeling Stichting 
Certificering SNL 2023 en het besluit mandaat en machtiging Stichting 
certificering vast te stellen. Dit voorstel maakt onderdeel uit van de reguliere 
werkwijze in het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en zorgt ervoor 
dat het subsidiestelsel voor het reguliere natuurbeheer en agrarisch 
natuurbeheer up to date blijft. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de wijzigingsregeling Subsidieregeling Natuur en Landschap 2019 
inclusief bijhorende bijlagen vast te stellen; 

2.  de Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL 2023 inclusief 
bijhorende bijlagen vast te stellen; 

3.  het besluit mandaat en machtiging Stichting certificering vast te 
stellen. 
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Groen Fryslân 
 

 H6 Openstellingsbesluit SKNL inzake provinciaal 
uitvoeringsprogramma programma Natuur 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor het Uitvoeringsprogramma Natuur zijn middelen  
middels een specifieke uitkering (SPUK) van het Rijk verkregen. Op  
16 november 2021 is door GS een besluit genomen over de wijze waarop 
de middelen worden ingezet. Waaronder opdrachtverlening aan Terrein 
beherende Organisaties (TBO’s) en twee particuliere beheerorganisaties 
(hierna de subsidieontvangers) voor uitvoering van maatregelen. 
 Deze werkwijze bleek niet haalbaar voor de TBO’s. Om deze reden wordt 
nu gekozen om maatregelen uit te laten voeren door het verstrekken van  
subsidies via de Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) 
voor en bedrag van € 18.991.192. De EU heeft de SKNL regeling 
goedgekeurd, waardoor er bij de uitvoerig ervan geen sprake is van 
staatssteun. 

   
  D.S. beslute: 

het openstellingsbesluit SKNL en bijbehorende bijlage inzake Provinciaal 
Uitvoeringsprogramma Natuur vast te stellen.  

   
 
Economie 
 

 H7 Mandaat, volmacht en machtiging beschikkende instantie en 
certificeringsautoriteit Interreg VI A D-NL 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De provincie Fryslân is programmapartner van Interreg VI A Deutschland-
Nederland door de ondertekening van partnerovereenkomst in april 2022. 
GS wordt gevraagd in te stemmen met de mandatering, volmacht en 
machtiging van de Beschikkende Instantie en de Certificeringsautoriteit van 
Interreg VI A voor de subsidieverlening en het middelenbeheer van de in de 
periode 2022-2027 binnen het programma door de provincie Fryslân per 
project te beslissen cofinanciering voor projecten binnen het programma.  

   
  D.S. beslute: 

1. mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan de Beschikkende 
Instantie en de Certificeringsautoriteit ten behoeve van de uitvoering 
van het programma Interreg VI A Deutschland-Nederland 2021-2027 
conform bijgevoegd mandaatbesluit; 

2. in te stemmen met de ondertekening van de onder 1. Genoemde 
bijlage.overeenkomst Interreg VI A. 
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Wadden  H8 Cofinanciering IKW / WF - demonstratieproject TidalKite 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Ter realisering van de majeure opgave Eilanden op Eigen Kracht van het 
Investeringskader Waddengebied is het demonstratieproject TidalKite in 
uitvoering. Op 25 januari hebben GS de intentie uitgesproken om voor dit 
project een cofinancieringssubsidie te verstrekken ter hoogte van maximaal 
€ 250.000 in combinatie met een extra Waddenfonds bijdrage voor  
additioneel begrote kosten voor dit project. Voorliggend GS-stuk is gericht 
op het nemen van het besluit over de voorgenomen cofinanciering van het 
demonstratieproject TidalKite met een bedrag van € 250.000. 

   
  D.S. beslute: 

1. op grond van de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme,  
paragraaf 6.1 Cofinanciering Waddenfonds Fryslân, een 
cofinancieringsbijdrage van maximaal € 250.000 te verstrekken aan 
Getijdencentrale Waddenzee B.V., als trekker en penvoerder van het 
project, voor demonstratieproject TidalKite; 

2. bij de onder het eerste besluitpunt genoemde projectsubsidieverlening 
tevens toepassing te geven aan artikel 5.3 onder b van de Algemene 
subsidieverordening provincie Fryslân 2013 door aan te sluiten bij de 
vanuit het Waddenfonds opgelegde informatieverplichtingen. 

3. de bijgevoegde subsidieverleningsbeschikking met kenmerk 
02025774 vast te stellen;  

4. het bedrag van € 250.000 ten laste te brengen van het 
cofinancieringsbudget IKW/Waddenfonds; 

5. De daarvoor benodigde bijgevoegde begrotingswijziging vast te 
stellen.   
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Wadden 
 

 H9 Cofinanciering Waddenfonds-project Klimaatadaptief handelen 
Terschelling 

(Hoogland, Fokkinga)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Door klimaatverandering worden winters natter en zomers droger. Ook stijgt 
de zeespiegel waardoor verzilting toeneemt. De (Friese) Waddeneilanden 
staan voor de uitdaging hoe zij hun (drink)water voorziening willen inrichten 
en hoe ze hun landbouw- en natuurdoelen gerealiseerd krijgen. Provincie, 
Vitens, Wetterskip en gemeenten hebben de wens om te komen tot een 
integraal waterplan per eiland.  
Het consortium van de WUR, Van Hall Larenstein en Deltares heeft een 
plan gemaakt voor een project gericht op onderzoek naar de effecten van 
de klimaatverandering op water, landbouw en natuur op Terschelling.  

   
  D.S. beslute: 

1. Op grond van de Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme,  
paragraaf 6.1 Cofinanciering Waddenfonds Fryslân, een 
cofinancieringsbijdrage van maximaal € 125.000 te verstrekken aan 
Hogeschool Van Hall Larenstein, als trekker en penvoerder van het 
project Klimaatadaptatie Terschelling; 

2. Bij de onder het eerste besluitpunt genoemde projectsubsidieverlening 
tevens toepassing te geven aan artikel 5.3 onder b van de Algemene 
subsidieverordening provincie Fryslân 2013 door met onderhavige 
cofinanciering aan te sluiten bij de aan de subsidieaanvrager vanuit de 
Algemene subsidieverordening Waddenfonds 2017 opgelegde 
informatieverplichtingen; 

3. Bijgevoegde subsidieverleningsbeschikking vast te stellen;  
4. Het bedrag van € 125.000 ten laste te brengen van het 

cofinancieringsbudget IKW / Waddenfonds; 
5. De daarvoor benodigde bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.  
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Leefbaar Fryslân  H10 Tastimming reis Roemenië 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Deputearre Poepjes hat foar de korona perioade doe’t sy noch foarsitter fan 
it Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) wie, oan ien fan de leden 
fan it NPLD (Partiumi Keresténe Egeytem) de tasizzing dien ris yn 
Roemenië del te kommen. Dizze kristlike  Hongaarske universiteit  yn 
Roemenië soe tige graach de deputearre by de offisjele iepening op 3 
oktober oanwêzich hawwe. Dizze besite fan de deputearre foar de Fryske 
taal en no âld foarsitter fan it NPLD, wurdt troch harren as in grutte ear en 
stipe foar de Hongaarske taalminderheid yn Roemenië sjoen. Fan it 
European Charter Classroom Activities (ECCA)1 programma hawwe wy fan 
de provinsje út ek goed kontakt mei dit lid. Sy binne as ien fan de 5 
taalregio’s belle by dit projekt.  
Graach wol deputearre hjir mei tastimming fan DS oan har eardere tasizzing 
no útfiering jaan. 

   
  D.S. beslute: 

deputearre Poepjes, yn har funksje as deputearre foar de Fryske taal, 
tastimming te jaan as eare gast, tegearre mei har adviseur 
ynternasjonalisearring, oanwêzich te wêzen by iepening fan it 
universiteitsjier fan de Hongaarske universiteit yn Roemenië. 

   
 
  

 
1 www.thisismylanguage.eu  


