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BESPREKPUNTEN 

 
Groen Fryslân G B1 Uitvoeringsprogramma Stikstof besluit 
(Hoogland, Fokkinga)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De provincie Fryslân zet zich, bij de uitvoering van de stikstofwet, in voor 
duurzaam natuurherstel, vergunningverlening en economische 
ontwikkelingen. Dit uitvoeringsprogramma Stikstof (UPS) 2030 is de 
concretisering van onze aanpak van het stikstofprobleem. 
Het UPS beschrijft de ambitie, de nu te nemen en mogelijke processtappen  
en maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen, de natuur te 
herstellen en het landelijk gebied toekomstbestendig te maken 

   
  D.S. beslute: 

1.  om het Uitvoeringsprogramma Stikstof Fryslân 2030 vast te stellen, 
waarin: 

a. gekozen wordt voor een evenwichtige reductie van 
emissiebronnen uit alle sectoren  

b. de bijdrage wordt omschreven die Fryslân kan leveren aan de 
implementatie van de landelijke stikstofdoelstellingen uitgaande 
van omgevingswaarde; 

c. gekozen wordt voor een gebiedsgerichte aanpak met perspectief 
voor de landbouw en herstel van de natuur binnen de 
veranderende eisen die voor activiteiten die rond de N2000-
gebieden gaan gelden; 

d. bij de gebiedsgerichte aanpak gekozen wordt voor een integrale 
aanpak (het zoveel mogelijk combineren van opgaven en 
gebiedskansen), waarbij in ieder geval  de doelstellingen van het 
Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) worden 
nagestreefd; 

e. een regie-organisatie in Fryslân wordt ingericht voor  de uitvoering 
van de gebiedsgerichte aanpak en de bijdrage aan het NPLG; 

2.  om vergunningverlening inzichtelijk en op maat te maken, waardoor 
Fryslân zich actief gaat inzetten voor: 

a. het in kaart brengen van de vergunningen en andere 
toestemmingen en het omzetten hiervan naar Wnb-vergunningen. 

b. het legaliseren van de PAS-melders, naast rijksinspanningen 
daartoe.  

c. het onderzoeken van oplossingsrichtingen voor PAS-melders en 
het daarbij in kaart brengen van latente ruimte, als pilot in 
Zuidoost Fryslân; 

3. het PS-stuk gewijzigd vast te stellen; 
4. om het Uitvoeringsprogramma Stikstof Fryslân 2030 voor te leggen 

aan PS en hen te verzoeken met een zienswijze te komen en de 
moties 2194, 2398 en 2763 en toezegging 2579 als afgedaan te 
beschouwen. 

   
  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 het CDA/ dhr. A. Meijerman 

over decentralisatie sprinterdienst Leeuwarden-Zwolle d.d. 2 maart 
2022; 

c. Beantwoording schriftelijke vragen van GroenLinks/ mevr. C. Kuipers 
over 15% energie besparen d.d. 10 maart 2022; 

d. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ mevr. H. Janssen, 
GrienLinks/ mevr. C. Kuipers, de PvdD/ dhr. M. Brouwer, de SP/  
mevr. H. Goede, D66/ dhr. D. van der Weijde en 50PLUS/  
dhr. T. Wiersma over geiten d.d. 4 maart 2022; 

e. Uitstel beantwoording schriftelijke vragen van D66/ dhr. D. van der 
Weijde, GrienLinks/ dhr. J. Knol en de PvdD/ dhr. M. Brouwer over 
‘Boeren in het bos’, op landgoed Boschhoeve in Nijeberkoop  
d.d. 3 maart 2022 

   
  D.S. beslute: 

de brieven 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 ‘Afhandelingsvoorstel toezegging Nota Kaderrichtlijn Water 2022 

– 2027’ (01976783) van de opgave Biodiversiteit en Landschap; 
c. Brief ‘Motie 2.865 - Aandringen op spoed en duidelijkheid Stikstof en 

Natuur’ (01974528) van de opgave Groen Fryslân; 
d. Brief ‘Regionale Gearwurking’ (01978750) fan de opjefte Publyksplein. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Klimaat en 
energie 

 B4 Vaststelling Energieprogramma 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 23 november 2021 heeft u ingestemd met Energieprogramma 2022-
2025 en dit vervolgens voorgelegd aan Provinciale Staten. PS hebben, via 
moties, wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt bij het 
Energieprogramma. Dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen in het 
Energieprogramma. Het Energieprogramma kan nu door u worden 
vastgesteld.    

   
  D.S. beslute: 

1. het Energieprogramma Fryslân 2022-2025 gewijzigd vast te stellen; 
2. de notitie “Reactie op de wensen en bedenkingen” vast te stellen;  
3. de brief aan PS vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Klimaat en 
energie 

 B5 Prioritering NuLelie projecten Liander 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Eerder dit jaar heeft uw college een gevraagd advies vertrekt aan het 
Bestuurlijk Overleg RES Fryslân inzake de prioritering van projecten welke 
Liander de komende jaren gaat uitvoering in het kader van het programma 
NuLelie. Namens het Bestuurlijk Overleg RES Fryslân is een advies 
verstuurd naar Liander. Dit advies is u ter kennisgeving toegestuurd. Op 
verzoek van het Bestuurlijk Overleg RES Fryslân wordt voorgesteld dit 
advies ook ter kennisgeving naar Provinciale Staten te versturen. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het advies van het Bestuurlijk Overleg RES 
Fryslân aan Liander; 

2. het advies van het Bestuurlijk Overleg RES Fryslân ter kennisgeving 
naar Provinciale Staten te sturen; 

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

Toezenden aan provinciale staten. 
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Klimaat en 
energie 

 B6 Evaluatie en wijzigingen subsidieinstrumenten 
Energiebesparing 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Om energiebesparing in Fryslân extra te stimuleren, kennen wij als 
provincie een aantal subsidieinstrumenten. Het gaat hier om een Friese 
aanvulling op isolatiemaatregelen en een subsidie aan het Nationaal 
Warmtefonds. Wegens aanpassingen vanuit het Rijk is er een kwantitatieve 
evaluatie van de betreffende instrumenten gemaakt, om op basis van die 
evaluatie middels dit voorstel passende wijzigingen binnen onze huidige 
subsidieinstrumenten voor te kunnen leggen. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de ‘Evaluatie Energiebesparingsregelingen 
‘Friese Plus op ISDE/SEEH’ en ‘Energiebespaarlening’’ (bijlage 1); 

2. het Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Friese plus 
energiebesparende isolatiemaatregelen 2021-2022 vast te stellen 
(bijlage 2); 

3. het Besluit tot bekendmaking wijziging van het subsidieplafond voor 
de Subsidieregeling Friese plus energiebesparende 
isolatiemaatregelen 2021-2022 vast te stellen, waarin het 
subsidieplafond wordt verhoogd naar € 1.575.000 (bijlage 3); 

4. het Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling Friese Plusregeling 
energiebesparing eigen huis vast te stellen (bijlage 4); 

5. extra budget ad € 250.000 beschikbaar te stellen voor de 
Subsidieregeling Friese plus energiebesparende isolatiemaatregelen 
2021-2022; 

6. in te stemmen met het verzoek van Stichting Nationaal Warmtefonds 
om de doelgroep uit te breiden, en daartoe bijgevoegde beschikking 
met kenmerk 01973010 vast te stellen (bijlage 5); 

7. aan de opgavenregisseur OEF mandaat te verlenen om de definitieve 
tekst van het addendum uitvoeringsovereenkomst vast te stellen en 
om de daarin genoemde afspraken namens de provincie aan te gaan 
(bijlage 6); 

8.  aan de opgavenregisseur OEF volmacht te verlenen om het 
addendum uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen; 

9. de brief aan Provinciale Staten vast te stellen en te versturen  
(bijlage 7).  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 23 t/m 29 maart 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten over de periode van 22 t/m 28 maart 2022 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
Bestuurszaken  H3 Bekrachtiging machtigingsbesluit d.d. 8 maart 2022 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 8 maart jl. heeft uw college mondeling ingestemd met een schriftelijke 
machtiging waarbij een medewerker van de afdeling Bestuurszaken is 
gemachtigd tot het leiden van een hoorzitting in het kader van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht. Dit machtigingsbesluit wordt nu schriftelijk 
bekrachtigd. 

   
  D.S. beslute: 

het op 8 maart 2022 genomen machtigingsbesluit inzake het voorzitten van 
een hoorzitting in het kader van de Belmmeringenwet Privaatrecht op 9 
maart 2022, te bekrachtigen.  
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Kultuer en 
gastfrijheid 

 H4 Statuten Merk Fryslân 

(Fokkens)   
  Aangehouden. 
   

 
Bestemming 
Fryslân 

 H5 Subsidieverlening Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de 
Nije Boarn in gebiedsproces Aldeboarn – De Deelen 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het gebiedsproces in veenweidegebied Aldeboarn – De Deelen heeft de 
Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn een belangrijke rol 
om te komen tot een integraal ontwerp gebiedsplan met draagvlak. De 
werkzaamheden van de stichting gaan we daarom vormgeven aan de hand 
van een subsidie en een opdracht. De taken passend bij een opdracht zijn 
na besluit van GS op 14-12-2021 bij de stichting belegd (GS002297). Waar 
de werkzaamheden niet in opdracht van de provincie worden uitgevoerd 
worden GS nu gevraagd subsidie te verlenen voor de periode van  
1 september 2021 t/m 1 januari 2023.  

   
  D.S. beslute: 

1. een incidentele subsidie van € 120.900,- aan Stichting 
Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn te verlenen voor 
project 'Gebiedsproces Aldeboarn - De Deelen' voor de periode  
van 1 september 2021 tot en met 1 januari 2023; 

2. met toepassing van artikel 1.10, vijfde lid onderdeel a en onderdeel b 
ASV respectievelijk de BTW subsidiabel te stellen en alle kosten 
subsidiabel te stellen vanaf 1 september 2021; 

3. daarvoor de proceskosten uit de Interbestuurlijk Programma Vitaal 
Platteland voor ADD in te zetten; 

4. de begrotingswijziging vast te stellen. 
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Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 H6 Wijziging Bestuursakkoord Decentralisatie Waddenfonds 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Sinds 1 januari 2012 is het Waddenfonds gedecentraliseerd naar de 
Waddenprovincies. In 2019 deed de Algemene Rekenkamer onderzoek 
naar decentralisatie-uitkeringen en merkte (onder andere) het Waddenfonds 
aan als onrechtmatig. Het betreft de wijze waarop de middelen worden 
uitgekeerd. Met voorliggende wijziging van het Bestuursakkoord 
Decentralisatie Waddenfonds wordt de onrechtmatigheid opgeheven. Er is 
geen sprake van een wijziging van de omvang van de uitkering van het Rijk 
aan het Waddenfonds. 

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

1. in te stemmen met het ondertekenen van de Wijziging 
Bestuursakkoord Decentralisatie Waddenfonds; 

2. gedeputeerde Fokkens volmacht te verlenen de Wijziging 
Bestuursakkoord Decentralisatie Waddenfonds te ondertekenen 
namens het college van GS (bestuursorgaan) en namens de provincie 
Fryslân (privaat-rechtelijk). 

   
 
Bestemming 
Fryslân 

 H8 Verlening incidentele subsidie duurzame snijmaisteelt in het 
Friese veenweidegebied 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het Veenweideprogramma 2021-2030 heeft Programmlijn 2. Bodem en 
Grondgebruik een belangrijke plaats, waar duurzame Maisteelt wordt 
onderzocht. LTO Noord vraagt een incidentele subsidie van €349.139,= om 
hier gedurende drie jaren onderzoek naar te doen in samenwerking met een 
aantal loonbedrijven. Daarbij borduurt LTO Noord voort op de resultaten van 
eerdere onderzoeken van de afgelopen jaren (van WUR, van LTO Noord en 
van DLV Advies).  

   
  D.S. beslute: 

1. LTO Noord voor het project ‘Duurzame snijmaisteelt in het Friese 
veenweidegebied’ een incidentele subsidie van € 349.139,- te 
verlenen voor de periode 2022-2024; 

2. de voor de subsidie benodigde middelen te dekken uit de middelen 
die beschikbaar zijn gesteld in het Werkplan 2022 Veenweide van het 
Veenweideprogramma 2021 -2030; 

3. op grond van artikel 1.10, vijfde lid, onderdeel a, van de Asv af te 
wijken van de bepaling in artikel 1.10, eerste lid, onderdeel d, van de 
Asv, met dien verstande dat wel subsidie wordt verleend voor niet-
verrekenbare btw; 

4. bijgaande subsidiebeschikking (kenmerk 01969399, zaaknummer PF-
2021 237038) vast te stellen. 

   
 
  


