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 1. a. Aktualiteiten en tema’s. 
 
   
 2.  a. Aktiviteitenkalinder wike 37 
 
  b. Beslutelist fan gearkomste D.S. fan 6 septimber 2022 
   wurdt ûnferoare fêststeld.   
 
 
 
 
 

BESPREKPUNTEN 
 
 
Bestuurszaken  B1 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. Beantwurding skriftlike fragen fan de FNP/ dhr. W. Veenstra oer oer 

ôfsluten Sintrale As fanwegen ûnderhâldswurk d.d. 18 augustus 2022; 
c. Beantwoording schriftelijke vragen van FvD/ dhr. D. Dijkstra over 

windpark Fryslân d.d. 26 augustus 2022; 
d. Beantwoording schriftelijke vragen van de SP/ mevr. H. Goede over 

de drinkwaterprijs d.d. 17 augustus 2022; 
e. Beantwoording schriftelijke vragen van statenlid Goudzwaard/  

dhr. M. Goudzwaard over de financiering door de provincie Fryslân 
van een opdracht aan de stichting MOB d.d. 23 augustus 2022. 

   
  D.S. beslute: 

1. de brief bij punt b en d en e gewijzigd vast te stellen; 
2. de brief bij punt c vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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Bestuurszaken  B2 Brieven aan provinciale staten 
(Allen)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voorgesteld wordt de onderstaande brieven aan PS vast te stellen: 
b. Brief ‘útwurking moasjes en tasizzings sport’ (02014921) fan  

de opjefte Leefber Fryslân; 
c. Brief ‘Memorie van toelichting n.a.v. werkbezoek Friese 

IJsselmeerkust’ (02026431) van de opgave De Nieuwe Afsluitdijk en 
IJsselmeerkust; 

d. Brief ‘Uitspraak RvS inzake emissiearme melkveestallen’ (02027104) 
van de opgave Groen Fryslân. 

   
  D.S. beslute: 

de brieven aan PS vast te stellen.  
   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Omgevingszaken  B3 VTH tussenrapportage 2022 
(Douwstra, Poepjes)  
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 21 december 2021 hebben GS het Uitvoeringsprogramma 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2022 - Fysieke 
Leefomgeving vastgesteld. Met dit GS-stuk wordt u geïnformeerd over de 
voortgang van de uitvoering van de VTH-taken zoals die namens GS door 
de FUMO en de ODG worden uitgevoerd. 

   
  D.S. beslute: 

1. kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de VTH 
taken door de FUMO in het eerste tertaal van 2022 en door de ODG 
Brzo Noord in de eerste zes maanden van 2022. 

2. in te stemmen met de reeds door de ODG voorgestelde maatregelen 
om de werkvoorraad voor de rest van 2022 en verder te beperken en 
daarmee de kosten te drukken. Voorts gedeputeerde Douwstra te 
mandateren om schriftelijk te reageren op het voorstel tot nadere 
prioritering van werkzaamheden in het gedeputeerdenoverleg Brzo 
Noord op 30 september 2022 en naar bevind van zaken te handelen. 
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Omgevingszaken  B4 Beslissing op bezwaar weigering positieve weigering 
(Hoogland)   
  Aangehouden. 
   

 
Leefberens  B5 Rapportaazje reality check wenningbou Fryslân 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Op 31 maaie 2022 hat de provinsje Fryslân it Ryk in konsept-bod dien foar 
de wenningbou 2022-2030 yn Fryslân. De minister foar VRO hat de 
provinsje frege om in reality check te dwaan en dêroer foar 23 septimber 
2022 te rapportearjen. De taheakke rapportaazje is opsteld nei petearen mei 
gemeenten en oare partijen dy’t in bydrage leverje oan de wenningbou.   
 

   
  D.S. beslute: 

1. de rapportaazje fan Companen foar kundskip oan te nimmen.  
2. de brief oan de minister foar Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 

fêst te stellen.  
3. mei de gemeenten yn regionaal ferbân ta te wurkjen nei regionale 

Woondeals; neist de besteande regio’s wurdt yn dit ferbân mei de 
Fryske Waadgemeenten ek ien Woondeal sluten. 

4. it brief oan Provinsjale Steaten fêst te stellen en dizze mei de brief fan 
de minister fan (1 july 2022), it konsept-bod fan 30 maaie 2022, it brief 
oer de reality-check en de rapportaazje fan Companen oan 
Provinsjale Steaten te ferstjoeren.  

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
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HAMMERSTIKKEN 

 
Bestuurszaken  H1. DG-lijsten van 7 t/m 13 september 2022 
(Allen)    
  D.S. beslute: 
  de DG-lijsten vast te stellen. 
 
 
Omgevingszaken  H2. WRO-besluiten van 6 t/m 13 september 2022 
(Fokkens) 
  D.S. beslute: 
  de WRO-besluiten vast te stellen. 
 
 
 
Omgevingszaken 
 

 H3 Gedoogbeschikking luchthaven Drachten 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het ministerie van Defensie wil luchthaven Drachten drie dagen gebruiken 
als onderdeel van een internationale oefening met militaire helikopters in 
november 2022. De vergunning staat dit niet toe. Op verzoek van de 
exploitant is een gedoogverklaring opgesteld, conform de gedoogstrategie 
uit het VTH-beleid 

   
  D.S. beslute: 

de gedoogverklaring voor de oefening van Defensie op luchthaven Drachten 
vast te stellen (02021684). 
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Mobiliteit  H4 Tussentijdse evaluatie concessies Waddenveren 
(Fokkens)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Bij de beantwoording van Statenvragen over de tussentijdse evaluatie 
(MidTerm Review, afgekort MTR) van de concessies voor de Waddenveren 
is toegezegd dat het rapport hierover, zodra dit openbaar is, zal worden 
gedeeld met Provinciale Staten. Tijdens het zomerreces zijn de betreffende 
rapportages door de staatssecretaris per brief toegezonden aan de Tweede 
Kamer. De dienst stelt u voor die brief en de rapportages met een 
begeleidende brief aan Provinciale Staten toe te zenden. 

   
  D.S. beslute: 

1.  kennis te nemen van de brief van de staatssecretaris en de 
rapportages;  

2.  de brief van de staatssecretaris en rapportages aan Provinciale Staten 
toe te zenden; 

3.  de begeleidende brief aan Provinciale Staten (kenmerk 02023344) 
vast te stellen. 

   
  Proseduere: 

Toezenden aan provinciale staten. 
   

 
Leefberens  H5 Afwijken ASV voor subsidie Financieel Fit Fryslân 
(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Het betreft het BTW subsidiabel stellen voor het project Financieel Fit 
Fryslan (No & Moarn II). Het project beoogt samen met de spelers in het 
veld te komen tot een netwerk om armoede en energiearmoede in Fryslân 
bovenlokaal aan te pakken.  

   
  D.S. beslute: 

onder voorwaarden Stichting Moedige Dialoog Nederland een 
begrotingssubsidie van € 300.000,- te verlenen voor het project Financieel 
Fit Fryslân, met toepassing van artikel 1.10, vijfde lid, onderdeel a Asv ook 
de btw subsidiabel te stellen.  
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Landbouw  H6 Uitstelverzoek POP3-projecten 
(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Er zijn drie uitstelverzoeken ingediend voor POP3 projecten. Het betreft 
POP3 JOLA project 17932000085, POP3 EIP project de Biologische boer 
centraal en POP3 KRW project Dronrijp Oost. Conform voorwaarde 7 van 
de door GS vastgestelde “Gedragslijn verlenen uitstel POP3 en POP3+ 
realisatie” dienen deze verzoeken aan GS te worden voorgelegd. 
Voorgesteld wordt om alle drie de projecten de uitstel te verlenen die is 
gevraagd. 

   
  D.S. beslute: 

1. het POP3 JOLA-project 17932000085 uitstel te verlenen tot 28 
februari 2023; 

2. het POP3 EIP project de biologische boer centraal (zaaknummer 
16289000026)  uitstel te verlenen tot 1 oktober 2023; 

3. het POP3 KRW project Dronrijp Oost uitstel te verlenen tot en  
met 31 december 2022 (zaaknummer 16306000011) 

   
 
Romtlike 
ûntwikkelingen 

 H7 Subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen 

(Fokkinga)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Voor de Subsidieregeling Daken Fryske Pleats zijn 126 aanvragen 
ingediend. Door een fout is een verkeerde sluitingsdatum in het 
aanvraagformulier terecht gekomen waardoor vier passende aanvragen, 
één dag te laat zijn ingediend. Weigering van deze aanvragen kan worden 
opgevat als een onredelijke situatie. Ten tweede is er aanleiding om een 
besluit voor te leggen omtrent de volledigheidstoets van een één ingediende 
aanvraag. Tenslotte is er aanleiding om het subsidieplafond te verhogen om 
de 30 aanvragen met het grootste effect voor erfgoed en leefbaarheid te 
kunnen honoreren. 

   
  D.S. beslute: 

1.  de Subsidieregeling Daken Fryske Pleatsen te wijzigen door: 
a. met terugwerkende kracht de sluitingsdatum met één dag te 

verlengen; 
b. het subsidieplafond met € 16.305,-- te verhogen tot € 616.305,-- 

overeenkomstig bijgaand wijzigingsbesluit;  
2.  de aanvraag waarbij de totale projectkosten en gevraagd 

subsidiebedrag niet op het aanvraagformulier te honoreren ondanks 
onvolledigheid; 

3.  de begrotingswijziging voor het verhogen van het subsidieplafond vast 
te stellen. 
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Groen Fryslân 
 

 H8 Gebiedsontwikkeling Koningsdiep, SOK opwaardering 
fietspaden en werken voor derden 

(Hoogland)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

In 2020 is vanuit de gebiedscommissie Koningsdiep een aanvraag voor een 
bijdrage uit de regiodeal Zuidoost Fryslân (ZOF) ingediend voor de 
opwaardering van enkele recreatieve fietpaden tussen Wijnjewoude en 
Bakkeveen. Dit voorstel is gehoneerd en heeft beide eigenaren 
Staatsbosbeheer (SBB) en Natuurmonumenten (NM) en de gemeente 
Opsterland in beweging gebracht met de voorliggende samenwerkings-
overeenkomst (SOK) als resultaat voor de verdere aanpak.   

   
  DS en Cdk beslute, elts foar eigen foech: 

1. in te stemmen dat de provincie Fryslân conform de opgestelde 
samenwerkingsovereenkomst opdrachtgever wordt voor de 
opwaardering van enkele recreatieve fietspaden tussen Wijnjewoude 
en Bakkeveen (werk voor derden > € 100.000,-); 

2. de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Opsterland, 
Staatsbosbeheer en de vereniging Natuurmonumenten namens de 
provincie aan te gaan; 

3. gedeputeerde Hoogland volmacht te verlenen om de opgestelde 
samenwerkingsovereenkomst namens de provincie te ondertekenen; 

4. bijgevoegde GS-begrotingswijziging vast te stellen. 
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Leefberens 
 

 H9 Toepassen afwijkingsmogelijkheid Awb voor subsidieverlening 
aan Frysk Ljeppers Buon 

(Douwstra)   
  Koarte gearfetting fan it ûnderwerp: 

Aan uw college wordt voorgesteld om vanwege het bijzondere belang voor 
het bereiken van de provinciale doelstellingen op het gebied van 
sportbeleid, af te wijken van artikel 1.10 lid 1 sub h in de Asv. Dat artikel 
stelt dat kosten waarvoor reeds verplichtingen zijn aangegaan voordat de 
aanvraag is ingediend niet-subsidiabel zijn. Fierljeppen is een van de Friese 
cultuursporten (onderdeel van ‘it Frysk eigene’) en het organiseren van de 
Jeugddag heeft een direct provinciaal belang in die zin dat het belangrijk is 
voor het bereiken van een doelgroep voor de toekomst. Door het weigeren 
van dit deel van de subsidie komt die activiteit onder druk te staan en dat 
heeft effect op het bereiken van de provinciale doelstellingen op dit gebied.  

   
  D.S. beslute: 

1. om in dit geval af te wijken van artikel 1.10 Asv lid 1 sub h, omdat de 
activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd van bijzonder belang 
is voor het bereiken van de provinciale doelstellingen op het gebied 
van sportbeleid; 

2. de subsidieaanvraag van Frysk Ljeppers Boun in behandeling te 
nemen, hoewel de aanvraag de indieningstermijn heeft overschreden;  

3. een boekjaarsubsidie te verlenen van € 7.406,- aan Frysk Ljeppers 
Boun voor kosten waarvoor reeds verplichtingen zijn aangegaan 
voordat de aanvraag ontvangen is;  

4. bijgevoegde beschikking (registratienummer 02006551) vast te stellen 
en te versturen aan it Frysk Ljeppers Boun.  

   
 
  


