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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 5    
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 25 jannewaris 2022 
   wurdt ûnferoare fêststeld.   
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Groen Fryslân  B1 Aanpak afbouw pesticiden 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 1 september 2021 hebben de fracties GrienLinks, SP, D66, PvdD, PvdA, 
FNP en 50PLUS een initiatiefvoorstel ingediend. Dit voorstel zet in op het – 
waar mogelijk - afbouwen van het gebruik van pesticiden in Fryslân in de 
periode van 2021-2030. PS hebben dit voorstel aangenomen.  Met dit 
besluit wordt een aanpak vastgesteld en met een brief worden PS hierover 
geïnformeerd. 

   
  D.S. beslute: 

1. de opdracht vast te stellen die voorziet in onderzoek naar de aanpak 
van afbouw pesticiden; 

2. de brief aan PS gewijzigd vast stellen, waarin PS over het proces van 
afhandeling van het initiatiefvoorstel wordt geïnformeerd;  

3. de antwoorden op de schriftelijke vragen van GrienLinks, PvdD, SP, 
D66, PvdA, FNP en 50plus over pesticiden, op grond van artikel 41 
RvO, gewijzigd vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Omgevingsvisie  B2 Omgevingsverordening Fryslân 2022 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Op dat moment vervallen 
alle huidige verordeningen voor de fysieke leefomgeving van rechtswege en 
moeten provincies één Omgevingsverordening (OVO) hebben vastgesteld 
waarin regels over de fysieke leefomgeving zijn opgenomen. Het ontwerp 
van deze OVO heeft u op 16 februari 2021 vastgesteld en dat heeft 
vervolgens van 1 maart tot en met 12 april 2021 ter inzage gelegen. Er is 
van 130 verschillende personen en organisaties een zienswijze ontvangen. 
Een zienswijze kan verschillende reacties bevatten voor meerdere 
onderdelen van de OVO. De zienswijzen zijn opgenomen in een reactienota 
en voorzien van een reactie. Voorgesteld wordt naar aanleiding van de 
zienswijzen de teksten op een aantal punten aan te passen. De definitieve 
versie van de OVO met bijlagen en toelichting en het bijbehorende 
Delegatiebesluit ligt nu voor. Provinciale Staten zijn bevoegd de OVO en het 
Delegatiebesluit vast te stellen.  

   
  D.S. beslute: 

1.   de reactienota vast te stellen; 
2.  kennis te nemen van het (voorlopig) advies van de PCLG; 
3.  in te stemmen met de Omgevingsverordening Fryslân 2022, met 

bijlagen, waarbij de bijlage (g) m.b.t. de kaarten is gewijzigd en 
toelichting en met het Delegatiebesluit en deze stukken ter 
vaststelling voor te leggen aan PS;  

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

Toezenden aan provinciale staten. 
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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 het CDA/ dhr. J. Tjalsma over 

over uitspraken Liander inzake de salderingsregeling voor 
zonnepaneelhouders d.d. 18 januari 2022. 

   
  D.S. beslute: 

de brief gewijzigd 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 brief aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Achtergestelde lening Alliander’ (01958944) van de afdeling 

Financiën. 
   
  D.S. beslute: 

de brief aan PS gewijzigd vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Ondernemend en 
energiek Fryslân 

 B5 Brief toekomstplan Thialf 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Van de directie van Thialf is een brief ontvangen dat het ijsstadion dit jaar 
aan een toekomstplan werkt, zodra de financiële basis verder op orde is. 
Gedeputeerde Staten ondersteunen deze werkwijze en sturen de brief door 
aan Provinciale Staten.  

   
  D.S. beslute: 

1. de brief van Thialf over planvorming in 2022 voor kennisgeving aan te 
nemen; 

2. deze brief door te sturen aan Provinciale Staten, voorzien van een 
begeleidende brief; 

3. deze begeleidende brief aan Provinciale Staten gewijzigd vast te 
stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten 
 

   
 
Leefberens  B6 Uitvoering motie Els Veder-Smit Prijs: jury en juryreglement 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

PS hebben een motie vreemd ingediend voor het instellen van de Els 
Veder-Smit Prijs, die vanaf 2022 driejaarlijks wordt toegekend aan een 
persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt om de positie en rol van 
vrouwen in de Friese politiek te verbeteren. Voorgesteld wordt de motie uit 
te voeren en in te stemmen met de voordracht van de jury en het 
juryreglement vast te stellen.  

   
  D.S. beslute: 

1.  de motie (2756) uit te voeren; 
2.  in stemmen met de voordracht van de jury van de EVS-prijs 2022; 
3.  het juryreglement van de EVS-prijs vast te stellen; 
4.  de EVS prijs uit te laten reiken op internationale vrouwendag 8-3-2022 

door gedeputeerde Hoogland; 
5.  de brief aan PS vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 26 januari t/m 1 februari 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
Bestemming 
Fryslân 

 H3 Beroep hardheidsclausule inzake leges brug Kootstertille 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Omdat er diverse zwakke plekken zitten in de betonnen brugdelen van de 
brug Kootstertille, mag zwaar verkeer vanaf maandag 25 oktober jl met een 
ontheffing in het kader van de Wegenverkeerswet (rubriek B, nr. 4e) van de 
provincie, vanuit beide richtingen afwisselend over het midden rijden.  
Voor het niet in rekening brengen van leges voor deze ontheffing wordt met 
terugwerkende kracht een beroep gedaan op de hardheidsclausule, artikel 7 
van de Legesverordening provincie Fryslân 2021. 

   
  D.S. beslute: 

om met terugwerkende kracht een beroep te doen op de hardheidsclausule 
van de legesverordening voor ontheffingen brug Kootstertille tot het moment 
Rijkswaterstaat de brug heeft hersteld en de gewichtsbeperking is 
opgeheven. Dit besluit geldt vooralsnog tot en met 30 juni 2023.  
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Kultuer en 
gastfrijheid 

 H4 Wijziging subsidieregeling scholenvoucher 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 7 december 2021 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met 
verlenging en aanpassing van de Subsidieregeling verblijf en groepsexcursie 
2021. We stellen voor een aantal juridisch-technische aanpassingen te doen. 
In de praktijk blijkt dat de tabel in bijlage I onvolledig is en er verduidelijking 
gewenst is over de verhouding tussen de nieuwe regeling ten opzichte van de 
eerdere geldende regeling.  

   
  D.S. beslute: 

het bijgevoegde besluit tot wijziging van de Subsidieregeling verblijf en 
groepsexcursie 2021 vast te stellen. 

   
 
Personeel & 
Organisatie 

 H5 Verklaringen omtrent gedrag voor medewerkers (VOG’s) 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De lijst van functies waar een VOG voor nodig is, is na twee jaar 
geactualiseerd. Aan de lijst zijn enkele functies toegevoegd. Ook is de lijst 
van functies met meldingsplicht van financiële belangen tegen het licht 
gehouden Die kan ongewijzigd worden vastgesteld. 

   
  D.S. beslute: 

1. de nieuwe lijst van functies met VOG vast te stellen; 
2. de lijst met functies met meldingsplicht financiële belangen ongewijzigd 

vast te stellen. 
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Taal en kennis  H6 Iepenstelling subsydzjeregeling Frysk foar no en letter 2022 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Yn 2021 is de subsydzjeregeling Frysk foar no en letter foar it earst 
iepengien. Mei dizze regeling wolle wy skoallen finansjeel stypje om de 
doelstellings dy’t it Ryk en provinsje steld hawwe oangeande it Frysk yn it 
ûnderwiis te beheljen. De regeling hat fan febrewaris oant en mei maaie 2021 
iepen west en dêrnei wizige op ’e nij fan 13 septimber oant en  
mei 14 desimber. Dat der ferlet is fan dizze regeling blykt út de oanfragen en 
de sinjalen dy’t wy krije fan skoallen en de skoalstipers. Der wurdt ferwachte 
dat skoallen it kommende jier ek wer oanfreegje sille om it Frysk op 
foldwaande nivo te bringen en te hâlden. Dêrom wolle wy graach Deputearre 
Steaten de regeling foar 2022 op ’e nij iepenstelle litte.  

   
  D.S. beslute: 

1.  it iepenstellingsbeslút fêst te stellen; 
2.  de taheakke begruttingswiziging fêst te stellen. 

   
 
  


