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Beslutelist gearkomste fan D.S. 28 september 2021 
 
 ___________________________________________________________________________________  
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 21 septimber 2021 
   wurdt ûnferoare fêststeld.  
 
 
 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
Financiën  B1 2e Bestuursrapportage 2021 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In de financiële verordening is opgenomen dat PS tweemaal per jaar worden 
geïnformeerd over de voortgang van de begroting. In de 2e bestuursrapportage 
staat de voortgang van de resultaten uit de begroting 2021 over de eerste acht 
maanden. Vraag aan GS om in te stemmen met de 2e bestuursrapportage 
2021, inclusief de bijbehorende PS-begrotingswijzigingen en deze voor te 
leggen aan PS en tevens de GS-begrotingswijzigingen vast te stellen. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de 2e bestuursrapportage 2021 te wijzigen en de gewijzigde versie voor te 
leggen aan Provinciale Staten; 

2. de PS-begrotingswijzigingen te wijzigen en de gewijzigde versie aan PS 
ter vaststelling voor te leggen bij de 2e bestuursrapportage 2021; 

3.  het begeleidende PS-stuk te wijzigen; 
4.  de GS-begrotingswijzigingen 2e bestuursrapportage 2021 te wijzigen; 
5. gedeputeerde De Rouwe te mandateren in te stemmen met besluitpunt 1 

en 2 en besluitpunt 3 en 4 vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Financiën  B2 Begroting 2022, vaststelling 
(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op grond van de provinciewet maken we voor 2022 de provinciale begroting. 
De eerste lezing is op 14 september besproken in GS. De laatste aanpassingen 
zijn verwerkt en GS worden voorgesteld in te stemmen met de provinciale 
begroting 2022 en deze aan PS ter vaststelling voor te leggen. Ook wordt 
voorgesteld de verordening provinciale opcenten provincie Fryslân ter 
vaststelling aan PS voor te leggen. Naast de provinciale begroting 2022 wordt 
ook de begroting Fonds nazorg stortplaatsen voorgelegd. 

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de provinciale begroting 2022 en  
2. het bijbehorende PS stuk vast te stellen; 
3. in te stemmen met de Verordening provinciale opcenten provincie Fryslân 

en deze ter vaststelling voor te leggen aan PS; 
4. de begroting Fonds nazorg stortplaatsen 2022 ter vaststelling voor te 

leggen aan Provinciale Staten. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

O B3 Nota Weidevogels 2021-2030 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

De Nota Weidevogels 2021-2030 is de uitwerking van de Startnotitie Nota 
Weidevogels 2021-2030, welke op 21 april 2021 is vastgesteld door Provinciale 
Staten. Hierbij heeft Provinciale Staten gekozen voor ambitieniveau twee; het 
ombuigen van de neerwaartse trend in een opwaartse trend van veel 
weidevogelsoorten, met als inzet stabilisatie en groei van de 
weidevogelpopulaties. GS stemmen in met de Nota Weidevogels en sturen de 
Nota Weidevogels ter vaststelling naar Provinciale Staten. 

   
  D.S. beslute: 

Als tweede lezing:  
1.  in te stemmen met de Nota Weidevogels 2021-2030; 
2.  het bijgevoegde PS stuk te wijzigen conform alternatief 1 (GS-stuk § 9); 
3.  bijgevoegde begrotingswijziging te wijzigen conform alternatief 1 (GS-stuk 

§ 9); 
4. gedeputeerde Hoogland te mandateren het PS-stuk vast te stellen en in te 

stemmen met de begrotingswijziging; 
5. kennis te nemen van het advies van de PCLG.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Financiën  B4 Verordening Heffing Lijst der Geldelijke Regelingen Provincie 

Fryslân 2022 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In het verleden werd het proces van ruilverkaveling, inclusief de financiële kant, 
afgehandeld door de Dienst Landelijk Gebied. Deze taak is per 2015 
overgedragen aan de provincie. Om de gelden te kunnen innen, is het nodig dat 
hiervoor een verordening wordt opgesteld.   

   
  D.S. beslute: 

1. in te stemmen met de Verordening Heffing Lijst der Geldelijke Regelingen 
Provincie Fryslân 2022 en deze ter vaststelling aan te bieden aan PS; 

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

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Bestuurszaken  B5 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 de SP/ mevr. H. Goede en  

de PvdD/ dhr. M. Brouwer over windpark Nij Hiddum-Houw d.d.  
17 september 2021; 

c. Beantwoording schriftelijke vragen van GrienLinks/ mevr. E. van der 
Hoek, PvdD/ dhr. M. Brouwer, SP/mevr. H. de Goede, D66/ mevr. B. 
Bijlsma en 50Plus/ dhr. T. Wiersma over effecten schrappen subsidies 
sociale organisaties d.d. 13 september 2021. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestuurszaken  B6 Brieven aan provinciale staten 
(allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘Begroting 2022-2025 IPO en BIJ12’ (01918033) van de afdeling 

Financiën; 
c. Brief ‘Motie wisselpolder, dijkverbetering en Fries programma 

Waddenkust’ (01910312) van de opgave Waddenprojecten. 
   
  D.S. beslute: 

de brieven aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 B7 Verdeling kosten legalisatie PAS melders 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 29 juni 2021 is in uw college de agenda van het Bestuurlijk Overleg Stikstof 
besproken, en is er een besluit genomen over de verdeling van de 
capaciteitskosten om de PAS-melders te legaliseren. Dit onder voorbehoud van 
goedkeuring door Provinciale Staten. Nu de 2e berap en de begroting 2022 op 
de agenda van GS staan, wordt dit besluit nogmaals onder de aandacht 
gebracht. 

   
  D.S. beslute: 

1. de verdeling van de capaciteitskosten voor het legaliseren van PAS-
melders te bevestigen, waarbij alle partijen 1/3 van de kosten voor hun 
rekening nemen.  
Dit betekent dat PAS-melders (gereduceerde) legeskosten betalen van 
maximaal 1.600 euro en de provincie en het Rijk ieder 1.600 euro per 
melding voor hun rekening nemen. Uitgaande van 293 PAS-meldingen 
betekent dit voor Fryslân een kostenpost van 468.800 euro; 

2. bijgevoegde PS brief te wijzigen en gedeputeerde Fokkinga te 
mandateren die brief vast te stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Leefberens  B8 Dielname deputearre Poepjes konferinsje Ried fan Europa, 

Boedapest 
(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Deputearre Poepjes is as ferantwurdlik deputearre foar de Fryske taal en kultuer 
troch Hongarije nûge (sjoch taheakke) om op 5 oktober yn Boedapest mei te 
dwaan oan in diskusje panel oer ‘Influence of good practices on the regulation 
of Minority rights’. Dit panel is op in foar de Ried fan Europa organisearre 
gearkomste: Best practices in the field of national Minority rights. Graach wol 
deputearre hjir mei tastimming en mandaat fan DS dizze útnûging oannimme.  

   
  D.S. beslute: 

1.  deputearre Poepjes, yn har funksje as deputearre foar de Fryske taal, 
tastimming te jaan oanwêzich te wêzen by de gearkomst fan de Ried fan 
Europa op 1 oktober yn Boedapest, op grûn fan de ‘Verordening 
rechtspositie, staten- en commissieleden provincie Fryslân, kêst 14 lid 2; 

2.  deputearre Poepjes mandaat te jaan om by dizze gearkomst fan de Ried 
fan Europa diel te nimmen oan de diskusje panel oer ‘Influence of good 
practices on the regulation of Minority rights’.  

   
   

 
Ondernemend 
en energiek 
Fryslân 

 B9 Deelname aan EU Interreg projecten REPLACE en CIRC NSR 

(De Rouwe)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Deelname van de provincie Fryslân aan de Europese projecten REPLACE en 
CIRC NSR wordt ter besluitvorming aan Gedeputeerde Staten voorgelegd. 
Beide projecten zijn reeds in uitvoering en dragen bij aan de beleidsdoelen 
zoals vastgelegd in de beleidsbrieven Circulaire Economie en Europa. 

   
  D.S. beslute: 

1. deel te nemen aan het project REPLACE en in te stemmen met de 
partnership agreement; 

2. deel te nemen aan het project CIRC NSR en in te stemmen met de 
partnership agreement; 

3. kennis te nemen van het feit dat beide projecten reeds in uitvoering zijn; 
4. voor het project REPLACE middelen ter beschikking te stellen uit het 

breed cofinancieringsbudget; 
5. voor het project CIRC NSR middelen ter beschikking te stellen uit het 

breed cofinancieringsbudget; 
6. de begrotingswijziging ten behoeve van de projecten REPLACE en CIRC 

NSR vast te stellen. 
   
   

 
  



 
6 

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

 

gearkomste fan D.S. 28 september 2021 

 
Groen Fryslân 
 

 B10 Verlenging van elf Natura 2000-beheerplannen 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het eerste tijdvak van meerdere Natura 2000-beheerplannen loopt de komende 
tijd af, waarbij dit voor het Natura 2000-gebied Deelen in oktober al het geval is. 
Gedeputeerde Staten hebben de mogelijkheid om een beheerplan éénmalig te 
verlengen met maximaal zes jaar. Voorgesteld wordt om de beheerplannen van 
elf Natura 2000-gebieden met zes jaar te verlengen.   

   
  D.S. beslute: 

1.  het Natura 2000-beheerplan van de volgende elf Natura2000-gebieden  
met zes jaar te verlengen, gerekend vanaf hun huidige einddatum: 
- Deelen;  
- Alde Feanen;  
- Lauwersmeer;  
- Duinen Vlieland; 
- Duinen Terschelling;  
- Duinen Ameland;  
- Duinen Schiermonnikoog;  
- Bakkeveense Duinen;  
- Wijnjeterper Schar;  
- Van Oordt’s Mersken;  
- Rottige Meenthe & Brandemeer. 

2.  het besluit “Besluit verlengen eerste beheerplanperiode Natura2000-
beheerplannen” vast te stellen en te publiceren in de regionale media en 
het provinciaal blad; 

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

Toezenden aan provinciale staten. 
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Biodiversiteit, 
landschap en 
water 

 B11 Reactie petitie 'Laat de damherten niet schieten' 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 25 augustus 2021 hebben ‘bewoners en bezoekers van de regio 
Oranjewoud, Mildam en Katlijk met een hart voor dieren en natuur’ een petitie 
aangeboden aan de Commissaris van de Koning van Fryslân. Deze petitie luidt 
“Laat de damherten niet schieten”. Wij leggen GS de reactiebrief voor ten 
behoeve van de afhandeling van deze petitie en de daarbij behorende 
informerende brief aan PS.   

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de petitie ‘Laat de damherten niet schieten’; 
2.  de bijgevoegde reactiebrief ten behoeve van de afhandeling petitie ‘Laat 

het damhert niet schieten’ te wijzigen; 
3.  de informerende brief aan PS te wijzigen; 
4. gedeputeerde Fokkinga te mandateren zowel de reactiebrief als de brief 

aan PS vast te stellen. 
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 22 t/m 28 september 2021 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten over de periode van 21 t/m 27 september 2021 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
 
Publyksplein  H3 Voortgangsrapportage Versnellingsagenda Noordoost Fryslân 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het is belangrijk om onze volksvertegenwoordigers op gezette tijden op de 
hoogte te brengen van de voortgang van de Versnellingsagenda Noordoost 
Fryslân. Hierdoor worden de Statenleden o.a. geinformeerd over de projecten 
die subsidie hebben ontvangen uit de middelen van de Versnellingsagenda. Dat 
kan door middel van een brief met bijlagen. Deze brief met bijlagen wordt 
eveneens voorgelegd aan de colleges van de vier deelnemende gemeenten om 
te delen met de eigen gemeenteraad.  

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage Versnellingsagenda 
Noordoost Fryslân inclusief de drie bijlagen; 

2. Provinciale Staten te informeren over de voortgang van de 
Versnellingsagenda. 

3. de informerende brief (docbase nr. 01917637) aan Provinciale Staten vast 
te stellen.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Financiën 
 

 H4 Besluit werkwijze heffen, innen en terugbetalen van leges tijdens 
Corona crisis (verlenging van eerder besluit) 

(Poepjes)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In 2020 en 2021hebben de door de overheid opgelegde maatregelen invloed 
gehad op (vergunningsplichtige) evenementen. Op 16 juni 2020 heeft GS de 
werkwijze hoe in 2020 om te gaan met de heffing, inning en restitutie van de 
bijbehorende legesgelden vastgesteld. Dit GS stuk is een voorstel om dezelfde 
werkwijze voor 2021 te hanteren.   

   
  D.S. beslute: 

met toepassing van artikel 7 Legesverordening provincie Fryslân 2019, voor 
evenementen die geen doorgang kunnen vinden in 2021 als gevolg van door de 
overheid opgelegde beperkingen i.v.m. het Corona-virus, besluiten:  
1.  reeds geheven, maar nog niet betaalde leges te laten vervallen;  
2.  reeds betaalde leges 100% te restitueren.  

   
   

 
Leefberens  H5 Project Dag en Doen incidentele subsidie No en Moan II 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt om een incidentele subsidie van € 150.000,- te verstekken 
aan Stichting Dag!enDoen! voor het project Dag!enDoen! in Fryslân om samen 
met de Friese welzijnsorganisaties eenzaamheid met name bij ouderen, die 
door corona nog groter is geworden, te bestrijden. 

   
  D.S. beslute: 

1. aan Stichting Dag!enDoen! een incidentele subsidie van € 150.000,- te 
verlenen voor het project Dag!enDoen! in Fryslân;  

2. de beschikking (kenmerk 1914987) vast te stellen; 
3. de begrotingswijziging om de middelen vrij te geven vast te stellen. 

   
   

 
 


