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 ___________________________________________________________________________________  
Team/ ûnderwerp/ koarte gearfetting/ beslút D.S. 
(kolleezjelid) 
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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
   
  b. Planning PS-stukken 

  wurdt wizige fêststeld. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 41   
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 5 oktober 2021 
    wurdt ûnferoare fêststeld.  
 
 
 
 

 
BESPREKPUNTEN 

 
    
Biodiversiteit, 
landschap 

 B1 Startnotitie Invasieve Exoten Fryslân 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Gedeputeerde Staten stemmen in met de Startnotitie Invasieve exoten en 
leggen deze ter vaststelling voor aan Provinciale Staten (PS). Deze 
startnotitie bevat de kaders rond de aanpak van invasieve exoten en 
schetst drie varianten voor het op te stellen beleid. Aan PS wordt gevraagd 
om aan de hand van deze varianten richting te geven aan de gewenste 
aanpak van invasieve exoten. Zodra PS heeft ingestemd met de startnotitie 
en richtinggevende kaders heeft bepaald zal GS de beleidsnota invasieve 
exoten gaan uitwerken. Deze zal daarna ter vaststelling aan PS worden 
voorgelegd. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de gewijzigde Startnotitie Invasieve Exoten 
Fryslân en deze ter vaststelling voorleggen aan PS; 

2. het bijgevoegde PS-stuk gewijzigd vast te stellen; 
3. PS te adviseren te kiezen voor de tussenvariant. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Groen Fryslân  B2 Ontwerp Regionaal Waterprogramma 2022 - 2027 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het Regionaal Waterprogramma 2022-2027 (RWP) is een wettelijk verplicht 
programma dat een uitwerking is van de Friese Omgevingsvisie ‘De Romte 
Diele’. De uitgangs-punten voor het RWP zijn genoemd in de Startnotitie 
RWP die in oktober 2020 door Provinciale Staten (PS)  is vastgesteld. Het 
besluitvormingsproces omvat drie fasen: 1) Behandelen van het Ontwerp-
RWP 2022-2027 door GS en PS in resp. oktober en december 2021, 2) 
Inspraakperiode en 3) vaststellen van het definitieve RWP 2022-2027 door 
GS in de eerste helft van 2022. 
Dit is de 2e lezing, wijzigingen zijn geel gearceerd. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het Ontwerp RWP en het ter vaststellingvoor te 
leggen aan PS; 

2. in te stemmen met het overnemen van de adviezen van de PCLG; 
3. in te stemmen met een Inspraakperiode van 8 weken;  
4. het PS-stuk vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestuurszaken  B3 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 FvD/ dhr. E. Jousma over het 

Energieprogramma d.d. 27 september 2021; 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van D66/ dhr. D. van der Weijde 

en de PvdA/ dhr. E. de Groot over energielabel C voor kantoren d.d.  
20 september 2021; 

d. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdD/ dhr. M. Brouwer, 
GrienLinks/ dhr. J. Knol en de SP/ mevr. H. Goede over het 
faunabeheerplan damherten d.d. 18 augustus 2021; 

e. Beantwoording schriftelijke vragen van de PvdA/ dhr. J. Stalenburg  
over verdwijnen vaste campingplaatsen d.d. 27 september 2021 

   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

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

Voorgesteld wordt de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Bijdrage aan Wetterskip Fryslân voor garantstelling bij 

deelname aan het Fonds Duurzaam Funderingsherstel’ (01921886) 
van de opgave Veenweide; 

c. Brief ‘ôhanneling moasje 2664 - Taal en Kennis’ (01918278) fan de 
opjefte Taal en Kennis; 

d. Brief ‘útnoeging minister foar in wurkbesite oan de Ofslútdyk’ 
(01922310) fan de opjefte De Nieuwe Afsluitdijk en IJsselmeerkust; 

e. De verzonden brief ‘Aslastbeperking brug Kootstertille’ (01923088) 
van de afdeling Provinciale Waterstaat. 

f. De verzonden brief ‘Afschrift zienswijze voorgenomen gaswinning 
winningsplan Ternaard’ (01919386) van de afdeling 
Omgevingszaken; 

g. Brief ‘Behandelingsverzoek aan agendacommissie omtrent besluit 
Bestuursovereenkomst ERTMS op 27 oktober’ (01922631) van de 
opgave Mobiliteit 

   
  D.S. beslute: 

de brieven aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Leefberens  B5 Onderzoek Woonvraag ouderen in Fryslân 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In opdracht van de provincie Fryslân heeft Partoer in 2021 een onderzoek 
gedaan naar de woonvraag van ouderen in Fryslân. Mede gezien de 
vragen en discussies in PS naar aanleiding van de behandeling van de 
Uitvoeringsagenda Wonen 2021-2023 in april 2021 wordt geadviseerd het 
onderzoek ter informatie aan te bieden aan PS. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van het onderzoek naar de woonvraag van ouderen 
in Fryslân; 

2. de brief aan PS gewijzigd vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Leefberens  B6 Subsidieregeling Flexpool versnelling voorfase woningbouw 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Yn de Uitvoeringsagenda Wonen 2021-2023 is de regeling Flexpools 
opnommen. Dizze is bedoeld om de wentebou te fersnellen. It Ryk de 
regeling Flexpools iepensteld om gemeenten te stypjen wentebouplannen 
te fersnellen. De provinsje soarget foar útfiering fan de regeling. Fan it Ryk  
is € 442.149 ûntfongen.  Neist de bydrage fan it Ryk hat de provinsje ek 
eigen middels beskikber steld. Fan de gemeenten wurdt 25% kofinansiering 
frege.  
De beskikbere middels binne ferdield oer 2021, 2022 en 2023. Dit útstel 
freget om in beslút oer de regeling en oer de earste iepenstelling yn 2021.  

   
  D.S. beslute: 

1. yn te stimmen mei de ‘Subsidieregeling Flexpool versnelling voorfase 
woningbouw provincie Fryslân’; 

2. it iepenstellingsbeslút fêst te stellen; 
3. de taheakke begruttingswiziging fêst te stellen; 
4. it oanfraachformulier by de regeling fêst te stellen. 

   
   

 
Taal en kennis  B7 Ynsidintele subsydzje Omrop Fryslân projekt Jong Frysk 

sjoernalistysk Talint foar de Takomst 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De trije grutte Fryske mediabedriuwen (Friesch Dagblad, Omrop Fryslân, 
Leeuwarder Courant) wolle yn gearwurking, troch wurkûnderfiningsplakken, 
de kommende trije jier talintearre jonge sjoernalisten bine oan Fryslân en in 
basis lizze foar de ûntwikkeling en ûntjouwing fan de Fryske taal, woartele 
yn kennis fan de rike Fryske kultuer, skiednis en identiteit. Mei dizze 
ynsidintele subsydzje wurdt, op basis fan in ûnderlinge 
gearwurkingsoerienkomst de subsydzje beskikber steld oan Omrop 
Fryslân. 

   
  D.S. beslute: 

1.  yn te stimmen mei in ynsidintele subsydzje oan Omrop Fryslân  
fan € 202.500,- foar it projekt Jong Frysk sjoernalistysk Talint foar de 
Takomst; 

2.  de beskikking, mei merkteken 01893389 fêst te stellen; 
3.  taheakke brief oan PS, mei merkteken 01917728 fêst te stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Mobiliteit  B8 Evaluatie Jobinder 2021 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het eerste halfjaar van 2021 heeft adviesbureau Significant Synergy een 
onderzoek uitgevoerd naar de realisatie van de doelstellingen, de 
opbrengsten en de toekomst van Jobinder in opdracht van het 
Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân. De resultaten van dit onderzoek zijn 
opgenomen in het rapport ‘Evaluatie Jobinder’. Voorgesteld wordt om 
kennis te nemen van dit rapport en het met een begeleidende brief toe te 
zenden aan Provinciale Staten. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van het rapport ‘Evaluatie Jobinder’; 
2.  dit rapport aan Provinciale Staten toe te zenden; 
3.  de brief bij het rapport met kenmerk 01919912 aan Provinciale Staten 

vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Economie  B9 Letter of Commitment voor cofinanciering groeifondsaanvraag 

Groeiplan Watertechnologie 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Wetsus en WaterCampus zijn mede aanvrager van de groeifondsaanvraag 
‘Groeiplan Watertechnologie’. Om in aanmerking te komen voor subsidie, 
moeten Wetsus en Water Alliance aantonen dat hun eigen bijdrage is 
gedekt tot en met 2024. De provincie Fryslân heeft reeds een subsidie 
toegekend aan beide partijen tot en met 2023 en de intentie uitgesproken 
de ondersteuning voort te zetten tot 2030. Daarmee is de bijdrage van 
beide partijen voor het jaar 2024 dus nog niet gedekt. Voorstel is om een 
Letter of Commitment af te geven voor het jaar 2024. 

   
  D.S. beslute: 

bijgevoegde brief ‘Letter of commitment inzake uw groeifondsaanvraag 
‘Groeiplan Watertechnologie’’ met kenmerk 01922114 vast te stellen. 
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Omgevingszaken  B10 Uniforme openbare voorbereidingsprocedure toepassen bij Wet 

natuurbescherming 
(Hoogland, Fokkinga)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 14 juli 2021 is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State uitspraak gedaan met betrekking tot de inspraakverplichting die volgt 
uit artikel 6 lid 3 van de Habitatrichtlijn (‘Hbrl’). De inspraakverplichting is 
erop gericht om als bevoegd gezag pas een besluit te nemen als alle 
relevante informatie beschikbaar is. Daarom moet het bevoegd gezag 
belanghebbenden in de gelegenheid stellen zo vroeg mogelijk inspraak te 
bieden, zodat alle opties open zijn en doeltreffende inspraak kan 
plaatsvinden. Om hieraan te voldoen moet de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure (‘UOV’) worden gehanteerd. 

   
  D.S. beslute: 

1.  in te stemmen met het toepassen van de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure bij de volgende aanvragen: vergunning, 
ontheffing, (positieve) weigering of intrekking met betrekking tot 
artikel 6 lid 3 Habitatrichtlijn; 

2.  de beleidsregels die deze wijziging verwoorden vast te stellen. 
   
   

 
Economie  B11 Digitale Werkplaats Fryslan (hierna: DWPF) 
(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Bij het project Digitale Werkplaats Fryslân 
(MBO/HBO/Ynbusiness/VNONCW en MKB Noord) worden Friese MKB’ers  
laagdrempelig   geholpen met vraagstukken op het gebied van data, 
digitalisering, online marketing etc. Het Rijk heeft hiervoor middelen 
beschikbaar en dekt 50% van de kosten voor een periode van 3 jaar. De 
mbo’s/hbo’s leveren de studenten en de docenten. De Rabobank, 
Ynbusiness en VNO/NCW-MKN Noord zorgen voor de doorverwijzing van 
de MKB ondernemers.  

   
  D.S. beslute: 

1. een incidentele subsidie te verstrekken voor het project Digitale 
Werkplaats Fryslân aan NHL Stenden (penvoerder) en haar 
projectpartners van maximaal € 100.000,- , incl. niet-verrekenbare 
BTW, voor de periode van 2021 tot en met 2024; 

2. bijgevoegde subsidieverleningsbeschikking met kenmerk 01891282 
vast te stellen; 

3. bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.  
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Bestemming 
Fryslân 

 B12 Algemene Voorwaarden Interactieve Grip op Grond-kaart 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Grip op Grond faciliteert voor overheden een integraal overzicht van vraag 
en aanbod van grondstromen op haar interactieve kaart 
www.fryslan.frl/gripopgrond. Het voornemen is de Grip op Grond-kaart 
verder open te stellen waardoor ook marktpartijen gebruik kunnen maken 
van de interactieve kaart. Om een ieders belangen hierin te beschermen 
zijn Algemene Voorwaarden opgesteld voor het gebruik van de Interactieve 
kaart. 

   
  D.S. beslute: 

in te stemmen met de Algemene Voorwaarden, als voorwaarde voor het 
gebruik van de interactieve Grip op Grond-kaart door (mede)overheden en 
marktpartijen.  

   
   

 
Groen Fryslân  B13 Ferromjen/ wiziging fan de besteande (en noch jildige) 

iepenstelling fan de SKNL 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Dizze ferroming fan de noch jildige iepenstelling SKNL foarjier 2021 hat te 
krijen mei it feit dat dizze regeling op ynhâld yn 2022 feroaret. Dêrom noch 
in iepenstelling op grûn fan de âlde SKNL regeling mei budzjetplafond foar 
de ôfwurdearring en foar de kwaliteitsympuls. Dêrnjonken wurdt in tekst 
oanpassing fan de noch jildende SKNL regeling in foarlein. 

   
  D.S. beslute: 

1. de wizige iepenstellingsbeslút SKNL foarjier 2021 fêst te stellen; 
a. Hjirfoar  €  10.000.000,--  beskikber te stellen foar de 

ôfwurdearring foar NNN grûn (Natura 2000 en KRW);  
b. Hjirfoar  € 5.000.000,-- beskikber te stellen foar de ôfwurdearring 

foar NNN grûn (prioriteit 3 en 4); 
2. de begruttingswiziging fêst te stellen foar it ynstellen fan de 

subsydzjeplafonds; 
3. yn te stimmen mei kwaliteitsympuls fan € 370.000,-- foar de perselen 

neamd yn it iepenstellingsbeslút, wêrfan € 133.000 prioriteit 3 en 4;  
4. yn te stimmen mei oanpassing fan besteande SKNL regeling yn 

ferbân mei krassen fan ferfaldatum. 
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Mobiliteit  B14 Subsidiëring ontwikkelen fietssimulator RUG 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Rijkuniversiteit Groningen (RUG) heeft incidentele subsidie 
aangevraagd voor het ontwikkelen van een fietssimulator. Het betreft een 
aanvraag op grond van artikel 4:23 derde lid, onderdeel d, Awb, waarvoor 
een besluit van GS is vereist. Bij de behandeling van de 1e berap 2021 is 
reeds 3x € 166.000 (2021, 2022 en 2023) beschikbaar gesteld voor dit 
project. Aan het college wordt gevraagd in te stemmen met bijgevoegd 
besluit voor subsidieverstrekking. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met het verstrekken van een incidentele subsidie  
van € 497.804 aan de Rijksuniversiteit Groningen, voor het 
ontwikkelen van een fietssimulator en daar experimenten mee uit te 
voeren; 

2. bijgevoegde brief met nummer 01918732. 
   
   

 
Taal en kennis  B15 Advys Pro Facto oer twa ôfspraken út de BFTK 2019-2023 
(Brok, Poepjes)   
  Aangehouden. 
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Landbouw 
 

 B16 Rapport “Verkenning mogelijkheden verduurzaming 
bloembollenteelt in Fryslân” 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het onderzoek “Verkenning mogelijkheden verduurzaming 
bloembollenteelt in Fryslân” is uitgevoerd in opdracht van de provincie 
Fryslân, n.a.v. zorgen van omwonenden van bollenpercelen over het 
pesticidengebruik. Het onderzoeksrapport biedt de provincie handvatten 
voor het stimuleren van verduurzaming van de bollenteelt, een transitie die 
ook wenselijk zou zijn in het licht van de bredere beleidsdoelen zoals 
grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. Het rapport wordt ter kennisneming 
toegestuurd aan PS.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de het onderzoeksrapport “Verkenning 
mogelijkheden verduurzaming bloembollenteelt in Fryslân” 

2. het onderzoeksrapport ter kennisname toe te sturen aan PS; 
3. de brief aan PS vast te stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Subsidies 
 

 B17 Toepassing hardheidsclausule Algemene subsidieverordening 
en handelen inzake coronasteun bij vaststellingen 
boekjaarsubsidies 2017 t/m 2020 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Naar aanleiding van het, in 2020, ingezette verbetertraject voor 
boekjaarsubsidies wordt een strikte toetsing gehanteerd bij de 
vaststellingen. Bij de vaststelling van de boekjaarsubsidies over de periode 
2017-2020 leidt strikte toepassing van bepaalde artikelen uit de Asv in een 
groot aantal gevallen tot onbillijkheden van overwegende aard. GS worden 
in dit GS-stuk voorgesteld in die gevallen af te wijken van de bepalingen 
van de Asv middels de hardheidsclausule (art. 5.4 Asv). Daarnaast worden 
GS voorgesteld om boekjaarinstellingen die het afgelopen jaar 
coronasteun ontvingen, toe te staan met het hierdoor ontstane surplus op 
de door de provincie gesubsidieerde activiteiten een bestemmingsfonds te 
vormen. 

   
  D.S. beslute: 

1. om voor die gevallen, zoals benoemd in de neiere taljochting, waarin 
sprake is van een onbillijkheid van overwegende aard voor de 
aanvrager indien artikel 1.12 Asv strikt wordt toegepast – ten 
aanzien van de boekjaarsubsidies 2017-2020 - af te wijken door 
toepassing van de hardheidsclausule (artikel 5.4 Asv) en af te 
rekenen als ware het één subsidieperiode; 

2. om voor die gevallen, zoals benoemd in de neiere taljochting, waarin 
sprake is van een onbillijkheid van overwegende aard voor de 
aanvrager indien artikel 2.13 Asv strikt wordt toegepast – ten 
aanzien van de boekjaarsubsidies 2017-2020 - af te wijken door 
toepassing van de hardheidsclausule (artikel 5.4 Asv) en in alle 
gevallen een verschuiving tussen activiteiten tot maximaal 10% van 
de totaal verleende subsidie toe te staan; 

3. om voor die gevallen, zoals benoemd in de neiere taljochting, waarin 
sprake is van een onbillijkheid van overwegende aard voor de 
aanvrager indien artikel 3.7a Asv strikt wordt toegepast – ten 
aanzien van de boekjaarsubsidies 2017-2020 - af te wijken door 
toepassing van de hardheidsclausule (artikel 5.4 Asv) en toe te staan 
dat een controleverklaring op de jaarrekening volstaat onder 
voorwaarde dat er een aansluiting is te maken tussen de 
gecontroleerde stukken en het financieel verslag; 

4. om boekjaarinstellingen die - naast de boekjaarsubsidie - het 
afgelopen jaar coronasteun hebben ontvangen toe te staan om met 
het hierdoor ontstane surplus op de gesubsidieerde activiteit(en) een 
bestemmingsfonds te vormen en door toepassing van artikel 1.12 
zesde lid van de Asv af te wijken voor wat betreft de maximale 
grootte van de toevoeging en de totale omvang van dit fonds. 
Vanzelfsprekend bedraagt dit bestemmingsfonds maximaal het 
bedrag van de door de Provincie verleende subsidie (restant valt dan 
buiten de berekeningsgrondslag).  
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Provinciale 
Waterstaat 

 B18 Bovenmaatste schepen Heerenveen 

(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 7 juli 2021 hebben GS het besluit genomen geen (grote) bovenmaatse 
schepen meer toe te laten naar Heerenveen. Inmiddels is er door een 
vervoerder een schadeclaim ingediend bij de provincie. Bovendien zijn er 
door diverse vervoerders ontheffingen aangevraagd voor een aantal 
bovenmaatse schepen en bijzonder transport op deze route. Het college 
wordt gevraagd, conform de eerder geuitte wens van PS, de aanvragen en 
ontheffingen af te wijzen c.q./niet te honoreren.  
Na eerste bespreking in GS op 5 oktober 2021 is dit stuk aangehouden. 
De PS-brief is hierna gewijzigd. Wijzigingen in de PS-brief zijn geel 
gearceerd. 

   
  D.S. beslute: 

1.  vast te houden aan het ingenomen beleidsstandpunt en het besluit 
van 7 juli 2021 en geen onthefffing te verlenen aan bovenmaatse 
schepen; 

2.  schadeclaims ten laste te laten komen van het budget provinciale 
waterstaat en/of provinciale begroting; 

3.  de brief aan Provinciale Staten vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 6 t/m 12 oktober 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten  
(Fokkens) 
  geen 
 
 
 
Publyksplein 
 

 H3 Tweede verlenging projectperiode LEADER-project Westerhûs 
Jorwert (Nij Kleaster) 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het LEADER-project Westerhûs Jorwert (Nij Kleaster) verzoekt voor de 
tweede keer om uitstel nu tot 1 juli 2023. In de “Gedragslijn verlenen uitstel 
POP3 en POP3+ realisatie” (vastgesteld 21 sept jl.) staat dat bij vertraging 
door coronamaatregelen de projectperiode verlengd worden met de termijn 
die nodig is. Maar er staat ook: mocht door overmacht een tweede uitstel 
buiten de drie jaar uitvoeringsperiode nodig blijken dan wordt dat verzoek 
aan GS van Fryslân ter besluitvorming voorgelegd. 

   
  D.S. beslute: 

in te stemmen met een verlenging van de uitvoeringsperiode van het 
LEADER-project Westerhûs Jorwert (Nij Kleaster) tot 1 juli 2023. 

   
   

 
  



 
13 

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

 

gearkomste fan D.S. 12 oktober 2021 

 
Biodiversiteit, 
landschap 

 H4 Vaststellen maximaal toegestaan afschot winterganzen 2021-
2022 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Conform de Fryske Guozzeoanpak dient GS jaarlijks het maximum aantal 
ganzen vast te stellen dat bij verjaging met ondersteunend afschot 
geschoten mag worden. Het vaststellen van deze aantallen is een 
beschermingsdoel en geen afschotdoel. Het gaat er nadrukkelijk niet om dat 
dit aantal behaald moet worden. Het aantal geeft een beschermingsgrens 
waarboven geen ganzen meer geschoten mogen worden. Hiermee wordt 
gewaarborgd dat de gunstige staat van instandhouding van de betreffende 
ganzensoorten niet in gevaar komt. GS stelt het maximaal toegestane 
ganzenafschot voor 2021-2022 vast op kolgans 25.000, grauwe gans 
25.000 en brandgans 100.000. 

   
  D.S. beslute: 

1.  het maximaal toegestane afschot van winterganzen voor 2021-2022 
vast te stellen op:  
i. kolgans 25.000; en: 
ii. grauwe gans 25.000; en: 
iii. brandgans 100.000; en: 

 
2.  de waarschuwingsgrens voor de periode van 1 oktober 2021 tot  

uiterlijk 31 mei 2022 vast te stellen op: 
i. 21.250 gedode Kolganzen; en: 
ii. 21.250 gedode Grauwe ganzen  
iii. 85.000 gedode Brandganzen. 

   
   

 
Kultuer en 
gastfrijheid 

 H5 Benoeming leden adviescommissie Stimuleringsregeling 
Innovatie en Experiment 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Twee nieuwe leden voor de adviescommissie Ontwikkeling en Innovatie ten 
behoeve van de stimuleringsregeling Innovatie en Experiment te benoemen 

   
  D.S. beslute: 

1. twee nieuwe leden voor de adviescommissie Ontwikkeling en 
Innovatie voor de stimuleringsregeling Innovatie en Experiment te 
benoemen; 

2. de benoemingsbrieven voor de adviescommissieleden vast te 
stellen. 

   
   

 
  


